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Tahran, dün tarihi bir gün yaşadı 

Şark misakı, dört kardeş devlet ri
cali arasında imzalandı 

-----------··-
Sa Majeste 

Nazırları 
Şahinşah 

Hariciye 
Tahran, 8 (HuQu ı muh:ıbiri· 

ırı;zden) - Afgnn Hariciye :;\:ı7.ırı 

Serdar l\lclıııwd Ua11, Lu :ıhnlı, 
'l'ahrann gelıııi:ıtir. Afgan ':\ ..ı :ıırı. 
lrao Hoririyı' .. 'lıı1ırı rn Horicip· 

\eıareti crkunı torafıııda ıı l'nhroıı 
hııd udin rmrJ.ı kn rşı 11111 nıı~ı ı r. 

Pehlevi, Türkiye, 
şeref ine mükellef bir ziya{ et 

Irak ve Afgan Rıza 
verdiler 

Fransa 
Hatay mümessilini 

değiştirdi 

r 
Tuncelinde ıslahat 

Temdin hareketi, hal
ka anlatılıyor 

Halkın mahsulatını çalmak istiyen ça
pulcular yakalandılar. 

lstanbul, 8 (Hususi) - Elazizden bildirildiğine 
göre, Tuncelinde temizleme harekatı devam etmekte
dir. Halkın ekinlerini çalmak için ovaya :nen birkaç 
çapulcu,~askerlerimiz tarafından yakalanmışlardır. 

Temdin hareketinin ehemmiyetini yerli halka anlat
mak için geniş tertibat alınmaktadır. 

"------------------' 
Petrol meselesi halledildi 

Şalıiıışalı S. ~ı. Hıza 1 lan Pı'lı· 
lf',i, saaı:l 9 ılıı Afı;ıııı llaririp.· :\a
~tıııı kabul rtmi, ,.e öp:lı"' ) ı•ıııe· 
&ıııc ulıko) ınıı•tur. 

'l'ıılıraıı, 8 j IJ usu si muh:ı hi ri· 
~iıden) - Bugün Tıılıraııılıı ınrilıi 
~ır gün geçirilmiştir. Öglcdl'n "On· 
r, 'I'ürkiy<'. Irak rn Argan llııridy~ 
'•~rları saraya gelmişler \'e mc· 
~ıt>le kaqılıınmı~lardır. ))ört mil· 

f ,ıanlıııl, H (Husu i) - Fransa 
lıiikiımeıi, Haıaydaki delı-geı-i B. 
Darktı} u llı·ğişıirmi~tir. Uunun ye· 
rine Frausaııııı Kıılıire scfaretha· 
neei milıııcşarı .U. Hayekara tayin 
cılilıııi;tir. 

Kumpanyalar, benzin sa
tışına başladılar 

B. Van Zeland -------------
Benzinin galonu 68,75, gazın ki
losu da 10,50 kuruştan satılacak 

l arasıudaki ademi teca,·üz 'c 
liıılltc~abil yardım misakının imza 
~ra iıui mlinıı cbetile kordiplo
llııalik ,e İran lıüktitneti erkanı 
"raya clavetli bulunuyorlardı. Sıı· 
~\ Ve Tahranın bütün ,,addeleri. 

~le.Irak, fran ve Afgan bayrakla· 
~ donatılmış idi. ~ark paktı, 
lı..~ devlet Hariciye r\az1rları tara· 
~ altın kalemlerfo imz:alonmı 
"9t haıır bulunnular nazırları al· 

Tahranda lstanbul caddeli 

Yakmda Berlide gidecek 
J..ondra, 8 (Hadyo) - Belçika 

Başvekili B. \'an 1.elandın, pek 
yakında Berline gideceği ı:;öyleniyor. ~---~--~----

Benzin ve petrol tirkelleri, ni· yalar üzerinde tam olarak tenzilat 
Han Pclılevi t.ırafından mükellef 
bir ziyafet veril mi~. zi) afettP eami· 
mi ,.e dostane nutuklar teııti edil·: 
rııi~.- Ziyarcti'°hif'"'"Sıirnc takibi 
etmi~ ve Talırunııı gilzi<le ailcJeri 
surnreclc hazır hulurınııı~lıırdır. 

dostluk mu11lıedesi iım~ıılanmıısı. Bu seyahate büyük ehemmi· 
yet ııerilmektedir. 

bayet Jktısad Vekilimiz B. Celil Da· -Sonn 6 ınct sahifede -
1 rakta sevinçle kıır~ılanmıştır. yaran İetanbulda alakadarları toplıya· -

Hudud ihtilafının halli, 
Irakta sevinç uyandırdı 

ç_;n.Japon münasebatı 

iki taraf askerleri çar
nısm~a~ h~ı;l~dıl~r -·-

rak yaptığı görüomeler ve teoehbüeler Mis Eme/ya 
HenUz bulunamamıttır 

•tıu~Jardır. 

~~am, Şahin~b S. M. Rıza 

Hni!rl ,:ı R IHnrh:nl l r!l?.. ile 
j, :ın ara ındaki hudud ihtilafının 
,.c ~attülarnb meselesinin halledil· 

me!i ye iki <le\'let aı ::ısıuılıı bir 

İspan 'ada harp 

Japon askeri meclisi, fevkalade 
ictimaa davet edilmiştir 

• 

neticesinde benzin ve petrol f iat· 
leri hakiki mikıarlar üzerinden 
teebit edilerek eatıo yapm:ığı karar· 
Ia.,1ırmı§lardır. Dün 1stımbuldaki 
petrol \'e penzin şirketleri umum 

ın.@dAr.lilklcıJndım ., sehrimi&deki 
zioin beş litrelik galonuo 68,75 
kuruftan, yani Lir litre benzinin 
13,iS kuruştan ve petrolun <la 
10,50 kuruştan satılması bildiri!· 
mi~tir. Şirket ve aceotalar. alılık· 
lan bu emirler üzerine Leoı.in ,.c 
petrol satışını bu f iatler üzerinden 

yapacaklardır. Bütün benzin ve pel· 
rol t-atış depoları bugünden itiba· 
ren açılacak ve bıı f intlerden eatı~ 

Cumhuriyetçilerden 28 
kişi kurşuna dizildi 

~Qlyan harp iemileri, İspanya 
denizinde nümayiş yaptılar 

Muntazam kıt'alar halinde milisler 
~lll'j~Lclnıııırık, ıı (Hıırlyo) _ Cum· nefer f irnr ı·derck \'illrlıarta mın· 
ttı/''lçilcriıı, açık şclıir olan El· tııkn~111ıl:ıki ileri kıırakollııro teslim 

tı~t'1Yi tnyynrrlerle homlııırclıman - Sonu 6 ıncı sahifede -
ı. 'er· 
'41fİal 1

• Salamanknda hii)ilk bir -

~le F 11)andırnıı,tır. Bu wfıoasc· Yunan Veliahdı 
'ıır tank.o hükıimeti , ı1üu mev· 
"-il._~~n.buriyct~ilcrio mukabelei· 

"'ııa ·~~l. olnıak üzere 28 ki§i kur· 
•~lruioir. 

.\j,._ \alıtnsi)a, n (A.A.) - Havas 
•nın husus\ muhabirinden: 

J ı\l(•al 1 . ~rı e >c La Heni cehbesındc 
'lıili 1'Ya1etiuin <'cnubi garLieinclc 
t •er 
~~ d ~ taarrndarına de\'am ede· 
~'t U Un yedi eekiz kilometre ka· 

~, ~-~leuıitler \C mühim miktar· 
ı,tl\ it tııah:enıeai ve bilhassa tank· 

llıııt. daroı kullanılan toplar al· 
t ır. 

•• 'lllko kıtıalanua weosub bir 

Zengin bir kızla ev
lenmek için Veliahd

lıktan çekiliyor 
1 - tıınbul, 8 (llususi nıuhabiti· 

mizdt•n) - Atinnrlan f;"h•n haLn· 
}ere göre, Y uuıın Velin lıdı Prt>ns 
Pavlo, bir :ışk yüzünılen yeliabd· 
lık haklarından vuzgeı;«'cl' klır. Prens 
Pa\•)o, bir Yunan zrngiııiııin kızı 
ile evleowck isıcuıektr, ailesi er· 
künı ise, kızıla osalt't nıcvcllll ol· 
madı~ııııJau hunu rnn ol ınamak· 

tad11lar. 

Japon nskeri şurası içtima halinde 

yapucaklardır. 

İstanbul, 8 (lluımei) - · Benzin 
f iatleri bakkıoda 1ktı!!ild \' ekiiletİ· 
nio tebliği bugün neşreılilmiı;-tir. 

Hnna göre: 

1 - Be01iu ve petrol<lıın nlı· 
nan ve n•rgi resimlerin indirilnwei 
hakkında Büyük Millet Mı•cli i la· 
rafından 14 lıo1.irao 937 ıle kabul 
edilen ,.c 2.1 haziran 93'7 ıle me· 

riyetı· giren 3.!64 ııumnralı knuun 
mucihinre bı•nıiu ıııııtan kuınpaıı· 

Amelia Ealıard 
\' a•io11toıı, 8 [Had, o) - Kol· • c .~ 

vuraJe aılındaki Amerika ?.ırlılı ı, 

bugün kadın lR) yarcci Alnıeliayı 

aramakla mcMııl olmu~tuı-. \k,a· 
nıa kaıl:ır de,·nııı eden nra~tırnın· 

lara rıı~mcn lıic;bir~e) l ıulunııına· 

mışıır. -' lol.)1', il (Huıl)oj - Soıı honı· --
lııııılııııaıı•lıı iki j.ıpon 1.alıiıi iJP on Filistin halkı matem içinde 
a•kr.r <ilın11şıiir. japoıı a!'kı•ılı·ıiııi 

lı ıinıil lıir lrf" ıı, Çin nıal..aınntı ııırıı· 

fıııılıııı tı·,·k i f ı•ılil ııı i~ti r. Taksim keyfiyeti, yüzbinlerce halkı 
Btyn:t. lıa) rJk çı•I.:en· k lt'ı,)İııı 

olan Çin ackcrlı~r~nin ~itilhlnrı 

alınmı~lır. 

teessür içinde bıraktı. ___ .........; ___ _ 
japon}n Harbiye 'lcıarelİ ıı:ı · 

mınıı i)z SÜ) leıııe~e alahip•ttar 
bir :znt, Pı·kirıiıı garhinılc t•crcynn 
eılcn Çio·jııpı..ın mfüaılemclı'rİnin 

nhim neticeler ıevliıl cdi p etme· 
mesini, Çiıılilı!rin hallı lııırcketiui 

tayin eclec~ini söylemiştir. 

ağlama duvarının Museviler, 
Arablar, 

arkasında duaya daldılar, 
beyannameyi teessürle 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Londra, 8 (A.A.) - Arab \'e 
Yahııtli kültürlerini birleştirme 
\'eya biribirinc yaklaştırmoğa İm· 
Un yoktur. Şimdiki maoıla ipka 
eılildiği takdirde ırklar arasında 

Lord Çurçilin nutku 

''Bitaraflığımız, meyva 
vermeğe başladı,, 

Lonclrıı, 8 (A.A.) - Uarlov· 

daki intilıalıat Jniresincle bir nutuk 

söyli)en Churdıil, 1ugilterenio İı;· 
panya mcselelcriudeki hitnratlıltının 

meyvalarını verme~e başladığın~ 

söylemiştir. 

Hatib, billıaeea !ugihcre ile 

iyi geçinmek busucıuııdn General 

l:'rııııko tarafından izhar edilen ar· 

zoya iıaret ederek demiıtir ki: 

- ispanyaya hangi hük\ımet 
hakim olursa olsun o hüktimelle 
iyi komşuluk münasebetleri idame 

etmek biıim borcumuzdur. 

Churclıil, Eransa ile 1 ngiltcre· 

nin İspanyada hiçbir arazi parça· 

sının ne şekilde oluna ohun bil· 
bassa bir deniz üssü dapılmak 
üzere ecnebi bir ı.levlete clenidil· 
mesinc razı olamıyacaklarıoı ilave 

et mittir. 

- 1 

Emir Abdal lah 
esasen derin olan uçurum bir kat 
daha derinleoecek.tir. Filistin hak· 
kında tahkikatta bulunan kraliyet 

komia7onunun tarihi tablillerinio 

dinlediler. 
boı.lıcıı iki neticesi Lunlardır. 

' 
Komir.yon şimdiki mancla)a 

nihayet ,·erilmesiııi ,.e memlt'ketin 

üçe ayrılmasını temin etmek irin 
de lıir taraf tan Arablar \'e 1\lave· 
ra)I Erılün Jıükıimetile Ji~cr taraf· 

tıın ıla ııiyonist te~ki\Atilc nıfi:r.oke· 
reye giri~ilcrek muahedeler imza 
edilmesini ta\'siyc etmektedir. 

Memleket şu oekild(' üçe ayrılacaktır: 
1 - Ma,·erayı Erdüne bağlı 

bir \rab kısmı, 
2 - Bir Yabutli kısmı, 
:l - Kudü ün şimalinde Lir 

noktadan başlanılarak Bcytullalııı· 

mın cenubunda bir noktn) a karlar 
uzanan ve Ku<liısten Yofayn kadar 
denize giden bir bulvarı muhte,•i 

İngiliz mandası altında bir arazi 
kısmı. 

Bu mandayn aynı zamanda Nu· 

seyre idaresi de tevdi edilerek bu 
idareye 1'abriye sularının ve aahil· 

1 - Sonu 6 ıncı sahifede -
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Sayfa 2 

~Kt-Q 
Kadın tayyarecilerimiz 

Asker ve tayyareci Sabiha Gökı;.enin ardı ıra, hükumet yü~ kadın 
~e kız: t:ıyyaı·cci yeti tirmek kararını vermi~tir. l'iirkiyede baılıyan bu 
hareket, bir iki nıenılek.et wfieteen:ı. dilu)uuıu hiç.bir yerimle ~ uktur \"!'! 

olanlarda havacı kadın, a ker değil, AivHdir. 
Türk inkılabının tahakkuk ettirdiği bu erefli ıuuv~ffakıyetin akis· 

lerini, dfinya matbuatrnda ısarabatle görüyoruz. Daha evclld gün, Yuoan 
gazeteleri, Sabiha Gökçenin bir fotoğrafını oeır tmiılerdi. Altında: 

A.NADOLU 

Yıllık mahsulat ve Vapurların' 
hayvan miktarı inşasına de

. . vam ediliyor 

9 Temmuz 937 

' Kooperatiff ilik ) 
•• 

Uretmenlerle 
konuşmalar .. 

-5-
Yu1.an: Kooı>erııtifı;i 

Hesap kesimi 

- f ~te ·diyorl rdı· cibamu iJlı: ada~r hancw, hem de Dersim da4· 
larrndoki on vab,i nruy bombalar yağdır ll a kcr .. 

Ziraat ve Baytar müdürlüklerı bı- . d·ı 
. . .k h l kl Eylülcle teslım e ı -

rer ıstatıstı azır ıyaca ar mek şartile bir ele 

Kooperatif bizden aldığı 
malları birliğe yollar, birlik 
onları ayırır, işler, gönderir, 
satar ve parasını toplar. On· 
dan sonra her kooperatifin he· 
sabını cins, cins, mımara, nu· Kadını, cemiyet içinde erkekle hak mfi a\•atına malik \e şerefli bir 

vatanda~ haline getiren 'fürlc inkılabı , onu Türk milletinin tarihi hü· 
viyet \ 'C karakteri olan a kerli~e de yaklaotırıuı~tır. Yarm, öbür gün 
vataoın nıildafoa kuvvetleri h ab edilirken, "ıu kadar kadın, hu ka· 
dar erkek,. denecektir. Esasen nüfusu çoğalmağa muhtaç bir memlekette, 
(horb vokuuoda herşey vatan emrind dir.J Pren iLiodcu başka, terbiye 
ve talim görmüş, hatta a&kcrliği me lek Y"pnıış kadın vatanda§ıo ço~ııl· 
ması da zaruretin bir icabıdır. 

Düne kadar: 
- Kadııı, 88dece kadındır. 
Diye dü§fioerek onun aktif valörünü çüriltcn \e k.enera fırlatan 

zihniyet, Türk iok1lubınıo bazırlaJı~ı Lu tecrübe ile bo)nunu kırmıştır. 
l - Kadın, erke1'le hak milsavatın:ı sahih bir vatandaştır. 
2 - Kadın, anadır ve doğuracaktır. 

3 - Kadın artık adece bir mü tehlik değil, bir mü&tabsıldır. 
4 - Kadının hiçbir İ§IC. erkek. arka ıodan geri kıymet ve vasıf ta· 

eınıadığı sabit olmo~tur. Kadın muallim, kadın doktor, kadın muharrir, 
kadın profesör, kadrn mühendi li.adıo iktısadi) atçı, kadın iı;timaiyat~ı, 
ve; kadın a ker olar. Buna liyakatini gö termi~tir. 

5 - Kadın, vatanın erkek kadar kıymetli Ye biı; de hor görülme· 
mesi icab edeo, toprağını ııe'lrİJI ııiliblu, homb11 ile uıüdafaa etmeeini hi· 
len bir unıurdıır. Cumhuriyeti beraberce koruyacağız. Bu toprakta hak. 
Te vazife, saadet ve ıcrcf namına ne varea, hiçbir eluik veya fazlaııı 

olmaksız;m, Mehmedçiklcrle Ay~ecikl~riodir. Hepimiz, biriz. 

Saime Sddi 

Başvekalet istatistik müdür· 
lüğünce mühim bir istatistik 
hazırlanmaktadır. 

Vilayete gelen bir tamimde 

ların yüz kilo sapından dane 
dane çıktıktan sonra kaç kilo 
saman veya sap alınır, mısı

rın ve kuşyeminin danelerine 
yapılmakta olan tarım istatis· nazaran saman veya sap nıs· 

tiklerinin kontrolunu kolaylaş· betinedir? 
tırmak, hayvan istatistikleri ki Bu nisbeti bulmak mümkün 
kıymetlendirmek ve ileride ya- değilse bir hektarından alınan 
pılacak sayım ve anketleri ko· tane hariç olmak iizere saman 
!aylıkla hazırlıyabilmek için veya sap miktarı kilogram ola· 
bazı sualler sorulmuştur. Bu rak bildirilmelidir. Diğer hu· 
suallere baytar ve ziraat mü· bubat ve bakliyatın bir hek-
dürlükleri taraflarından yapı· tarından alınan saman miktarı 
lacak tetkiklerden sonra birer ve bunların mıntakada yetişen 
istatistik hazırlanacak ve lsta· hayvanlara yedirilmesi mutad 
tistik umum müdürlüğüne gön· olup olmadığı, mıntakada is-
derilecektir. tihsal edilen kuru ot miktarı, 

Bu istatistiğin hazırlanması kışlık istihsal edilen kuru ot 
için İcab ederse bu işlerden ve samanlardan çift öküzü, 
anlıyan kimselerden mürekkep beygir ve damızlık inek veya 
bir komisyon seçilecek ve öküz, besi öküz ve ineklerine 
derhal işe başlanacaktır. lsta · kaçar kilo üzrı inden hesap 
tistik umum müdürlüğünce edildıği, hayvanların muhte]if 
sorulan sualler şunlardır: mevsimlerde bir yıl içinde kaç 

1936 yılında mıntakada tar· gün mer'adıı ve kaç giin ahırda 
lalardan kaldırılan her yüz kaldığı, hayvanlardan istihsal 
kilo buğday, arpa, yulaf, çav· edilen muhtelif gıda maddele· 
dar, kaplıca, pirinç ve mah· rinden yapılan yoğurt , peynir 
tut saplarından dane çıktak· vesaire miktarı ve bunların 

Gevezellik fena şey! 
Amerikada T emside Memfis 

şehrinde bir çocuk çok ko· 
Bu çocuk, cihanın en maruf 
gevezelerinden birisi im· ş ve 
söz söylemeden durmasına 
imkan yok imış! Aile.si dok· 
torlara müracaat etmiş, dok
torlar uzun bir konsültasyona 
rağmen bu garip halin sebe
bini bulamadıktan başka ge· 
vezeliğe nihayet vermeğe de 
muvaffak olamamışlardır. 

tan sonra kaç kilo saman hangilerinin meşhur olduğu 
Sinema yıldızlarına hergün alınmıştır, kumdarı, dura, sor· teshil edilecek ve umum mu· 

çuvallar dolusu mektublar ge· d d J b ld · J k · 

Çocuk nakledildiği hasta
nede konuşa, konuşcı ölmüş· 
tür! Hastalık öyle bir hal al· 
mış ki, hayatının sonlarında 
çocuğun yemek yiyecek kadar 
susmasına da imkan bırakma
mıştır.! 

Yol müzesi 
Amerikada Boston şehrin· 

de bir yollar müzesi vardır. 
Bu müzede cihanda mevcud 
bütün yolların 15 ten 20 san· 
timetre kadar genişlikte ol· 
mak üzere birer nümun~si 
vardır. Hatta bizim arnavut 
kaldırımlarının bile!.. 

Zihniyet meselesil 
Çekoslovakyada bir köylü 

tarafından garip bir dava açıl· 
mı,tır. 

Bu köylünün bir komşusu 
oldukça güzel karikatür ya· 
parmış,fakat nedense iki köy
lü komşu arasında dostluk 
münasebetleri yoktur. 

Günlerden bir gün karika· 
türist köylü, köylülerin bir· 
çoğunun karikatürlerini yap· 
mış; nihayf"l komşusunun karı· 
sının da bir karikatürünü çiz· 
miştir. 

Vay sen misin bu işi ya· 
pan?. Köylü karısının karika· 
türünün yapılmasını gerek ken· 
disin ve gerek karısına bir 
tahkir telakki etmiş, tarziye 
istemi~. 

Tarziyeyi alamayınca, solu· 
ğu mahkeme kapısında al
mı~br. 

Cevab vermemek adem 

ge, süpiirgedarısı gibi arı· ür üğe i ıri ece tır. 
lir, fakat bunların hemen hiç·"' ....;;;,. __ _;__.:;; __ ===-========-=-~~~---- . . . 

Greta Garbo da böyle her· 
gün binlerce mektub alır, bun· 
)arın hepsi de ilam aşk mek
tublarıdır. Ve hiçbirisi cevab 
almak fırsatını elde edemez. 

Greta Garbo bu mektub· 
ları hatta okumazmış bile. 
Bu yüzden de mühim bir ha
dise olmuştur: 

Greta Garbonun eski bir 
borcu varmış. alacaklı bir 
mektublR bu parayı yıldıza 
hatırlatmış. Fakat Greta b:ı 
mektubu okumamış olduğun· 
dan adaıncağız cevabsız kal· 
mış, neticede mahkemeye mü· 

tm. 1 racaat c ış ... 
En eski 'ustura! 

Mewpotamyada son yapı· 
lan hafriyatta bir takım eski 
tuvalet eşyası meydana çıka
rılmıştır. Bunlar arasında bir 
takım usturalar da vardır. Bu 

usturalar, çakmak taşından ya
pılmış ve çok keskin bir hale 
getirilmiştir. 

Traş İçin kolay1ık olmak 
üzere çakmak usturaların bir 
ucunda baş parmak ıeçecek 
kadar bir de delik vardır. 

Camdan dltl 
Mancesterdc bir diş dok· 

toru, diş ve damalcları cam· 
dan yapmağa başlamııtır. Bu 
cam diş ve damaklar ayc
sinde ağzın temizlijinc dikkat 
daha kolaylaşmakta imiş. Cam 
dişler kullanıldıkça tabii ren· 
gini almakta imi . 
Şu hesaba göre1 takma diıc 

sahihlerinin şimdi diılerini 
hep camdan yaptırmaları mı 
lazımgelecek? ----inzibat işleri 

Şehrimizdeki polis komiser· 
leri, dün öğleden sonra cm· 
niyet üdür muavinliğinde 
toplanarak ~t·htin inzibat iş
leri etrafında gdrüşmüşler, 
alıoacs tedbirler hakkmda 
lcararlaı almıtlardu. 

~ ... ~... ........ trhe .,....,...,'"•••••., 

Kontrol nizamnamesi bu 
sene tatbik edilecek 

-------- ------
Muhtelif palamut tipleri ayrı 

ayrı esaslara bağlanıyor 
Mühim bir ihraç mah ulümüz 

olan palamutun, buseneden 
itibaren ihraç esnasında kon· 
troluna başlanacaktır. Alaka· 
darlarca palamut ihracının 
kontrolu hakkında hazırlc.nan 
ve Şurayı Devlete verilen ni
zamname tetkik edilmektedir. 
Yakında Şurayı Devletten tas
dik edilerek çıkması beklcni· 
yor. 

Palamut ihracatı, şimdiye 
kadar kontrolsuz bir şekilde 
yapıldığı için her palamut ih
racatçısının kendisine göre bir 
palamut tipi vardı . Üzümde 
olduğu gibi palamut için de 
6, 7, 8 numaralı tipler sayıl· 
makta idi. 

Bir palamut ihracatçısının 
tiplerini diğer palamut ihra· 
catçısı bilmezdi. Bu tipler, ih· 
racatçı ile müşterisinin maili· 
mu idi ve ihracatçı , tiplerini 
muayyen palamut müstahsıl· 
larile anlaşarak tesbit t"derdi. 

Nizamname ile muhtelif 
tüccarların muhtelif palamut 
tipleri muhtelif f'saslara irca 
edilmektedir. Bunun için yirmi 
kadar esas tesbit olunmuştur. 
Nizamname ile yapılan, tiple
rin mümkün olduğu kadar 
asgari miktarda tesbitidir. 

Bundan başka, palamut 
tipleri hiçbir vakit tesbit edi
len bu tiplerden aşağı kali· 
tede ve nıağşuş olamaz. Mc· 
sela, ihraç edilecek palamut
ların içındc demir, aprak, 

ta~. toprı.k, a~açköku \: P. kum 

-
bulunamaz. Bunların nisbetlcri 
asgari miktarda tcsbit olun· 
mu tur. Bu nisbetler, ınüstah· 
sıl ve tüccarı sıkmıyacak 
tarzdadır. Hazırlanan ve Şti
rayı D vlette bulunan nizam· 
name, en liberal bir nizamna
me olarak kabul edilebilir. Bu 
nizamnameye tüccarların iti· 
razları varid olamaz. 

Çünkü ilk hamlede ihracat· 
çıların müşkül vaziyetlerde kal· 
mamaları esası gözönündc tu· 
tularak hazırlanmıştır. Nizam· 
name ile palamut mahsulü, 
her ihracatçının elinde ayrı bir 
meta olmaktan kurtarılmış, 
tiroler tavsiy'! edilmiştir. 

Palamutlar, muayyen ihraç 
iskelelerinden çıkarılırken Ve
kaletin kontrolörleri tarafından 
kontrol edilecektir. Kontrol 
fzmirde kabul edilen tiplere 
ve lzmir haricindeki ihraç is-

kelelerinde de birinci, ikinci 
nevi olarak k11bul edilen esas· 
lara göre yapılacaktır. Tipler, 
palamut ihracat tacirleri ara· 
sından seçilecek bir heyet ta· 
rafından tesbit edilecek ve 
icabında bu tipler, o mahsul 
senesinin icaplarına göre de· 
ğiştirilebilecektir. 

Tipler esas itibarile şun· 
!ardır: 

1 - Engin 
2 Naturd 
:1 ~ Birsu 
•1 - Krible 

1 İt . Bunlardan ba ka pB· 
lamutlar, koruk, tırnık, rufuz 

müstamel vapur 
alınacak 

lzmir liman işletme müdür· 
lüğü, bundan evel lngiliz va· 
pur tezgahlarına otuz üç bin 
İngiliz lirası mukabilinde iki 
yolcu vapuru sipariş etmişti. 
Vapurların inşasına devam 
edilmektedir. Önümüzdeki kış 
mevsiminde bu iki vapur, iz· 
mirde teslim edilecektir. Mü· 
dürlük, ayrıca yolcu nakline 
çok müsaid, zarif ve 934 yı
lında inşa edilmiş yeni bir 
vapuru da satın almak için 
tt>şebbüste bulunmuştur. lngil· 
terede bulunan bu vapurun 
satın alınması alakadarlarla 
muhabere edilmektedir. Va· 
pur 15,500 lngiliz lirasına sa· 
tın alınacak ve Eylul sonunda 
fzmirde teslim edilecektir. 

Gümrükteki 
İtalyan malları --·····---Aylık kontenjan 

geldi 
Türkiye-İtalya aylık konten· 

janı şehrimiz Gümrük idare· 
io>lll \;; l~\Jll~ '-Jlluil~llr. Du tuÜ 

nasebetle gümrükte bulunan 
İtalyan mallarını çıkarmak için 
dün gümrük idaresine nıüra· 
caat edenler çoktu. ltalyan 
mallarından mühim bir kısmı , 

kontenjan listesine gorc, mua
meleleri yapılarak ithal olun· 
muştur. ---·--· - -olarak ta ihraç cdilt:bilirler. 
Tanen esası üzerinden de ih· 
racal miinıkündiir. Biitiin bu 
İzahata göre palamutlar , 
İzmirden bu dört <'S8S üze
rinden ihraç edil ccklcrdir. 

1 Tip esası 

2 - Tanen esası 

3 - Tırnak, koruk... hal
lerinde .. İzmir haricindeki İs· 
kelelerden yapılacak ihracatta 
palamutlar şu kısımlara ay· 
rılmış olduğu halde kontrol 
edileceklerdir: 

Birinci nevi, ikinci 
tırnak, koruk, rüfiiz. 

nevı, 

Palamut ihracının kontrolu 
hakkındaki nizamname henüz 
Devlet Şurasındadır. Nizam
name kabul edildiği takdirde 
kontrola tabi olmıyacak pa· 
lamut nevileri veya miktar· 
lan da vardır. Onlar da şun· 
lardır: 

1 Palamut hulasası, 

2 - Ôğiidiilmüş palamutlar 
3 - Kontrol memuru hu-

lunmıyan mahallerden beş yiiz 
lira kıymetine kadar ihraç cdi
ltcek palamutlar. 

Başlıca kontrol merkezi ola· 
rak kabul edilen mahaller: 

lzmir, lstanbul, Çanakkale, 
Burhaniye veya Ayvalık, Di· 
kili, Antalya, Taşucu ve diğer 
bazı iskclelcrdir. 

mara çıkarıp paraları koope· 
ratiflere gönderir. 

Kooperatif bu hesapla pa· 
raları alınca hemen defterle· 
rini açar. Defterde her ortağııı 
bir hesabı vardır. Bu ortak; 
kaç çuval, kaç kilo mal testi~ 
elti? Teslim ettiği malın cins; 
ne idi? Kaç para avans al~•· 
Hepsi de o defterde görülur· 
Şu işi rakamla anlatırsak d11• 

ha güzel olacak. 
Mesela ortak Ahmed ArslBfl 

9 numara 1000 kilo üzürıt 
teslim etmişti. 9 numaraıı~ 
birlik cetvelindeki avans ölçtJ' 
sü 13 kuruştu. Şu halde ~u 
ortak 130 liralık mal tesl~ 
etmiş, karşılıiı olarak ta l 
lira avans almıştı. tdi· 
Şimdi birlikten hesap ge 

9 rıtJ' Bu hesaba bakıyoruz. . .b·~ 
mara üzüm AHupada btrı 1 

üzerine 21 kuruştan satılını~ 
Bunun bütün işletme ve idar ş 
masrafları mesela bir kur~, 
tutmuş. Geriye 20 kuruş P~,rı 
kalmış. Ortak Ahmed Aryir-
ne verdiydi? 1000 kil~. .. j'lt 
mişer kuruştan 200 lır8 · · ki 
aldıydı? 104 lira ... Demek 
daha 96 lira para alacak;k? 

96 lirayı tamam mı ala lirıı 
Hayır ... 200 liralık mal teS 

11
• 

··kt 
etti amnıa yüzde beş yu b ,. 
diği hisse var ya .. Yüzde b~~e 
ten iki yüz lirada on lira kt,ifı 
tutarını behemehal ödiyecc Ji· 
ödemesi lazımdır. Nederı 

bıı· 
zımdır, aşag" ıda anlatacab •t' .. } 

Bundan başka binde 0 \ 11r. 
dek akça hesabına ayrılaca litıı 
Yani 200 liralık mal ıes ~ıı· 
eden Ahmed Arslan 60d·~· 

··de ı 
ruş ta ihtiyat akçesi 0 

5 
lir' 

ten sonra geriye kalan 8 e~ı 
40 kuru~ u alır, i,. ine balca~~cı' 
misali mesela 5 kuron 

1 

için de yapabilir iniı .. ? . 

Yüzde beş nedır· ,,,e'· 
Şimdi de şu yüzde be~ 

ele ini anlatalım: d dık• 
Söıe başlarken de e rşt) · 

kooperatif kurulurken bSi~,ıı 
den önce para isteı · 

1 
1~ 

kooperatiflere bu par~[e ır 
tısad Yckaletimizin emr• 
raat bankası veriyor. b'" 
Anıma nihayet o ~: . .,,,. 

kadır bin türlü masarı 1 a.jı 
1 

• ıere JI 

dır. Sonunda yine bız ,,,.." 
met edebilmek için ":ıe ~o 
işletmek ister. Bu sebe " pC~ 

·,i;t aıı opcratiflcre para ven 
0

,. 11 

tabii olarftk faiz de alı>1 r rı' 11' 
faizi kim veriyor biliY;ıİ b1

' 

~unuz? Sen, ben, o, Y ~ 
ortaklar... . c;dedı~'~ 

Sen· yalnız kcndı b' 
k d. 'f . . • .. "yorstJ11 ' d-re ı aızını goru ,tırrı 

beraber bir he ap r~ 
ne ödüyoruz anlıya ırtı· "n"p', 

On bes tarım satı~ ...... ıet• 
\ . ll"' ı 

ratifinin incirlerilc ~ı 'fıP ~~. 
işleterek dışarıya yo .. 11 1e ~e ... 

Yuı0 ·r·· mak ve ortaklara . irı bith 
1
,. 

sen avans vermek ıç·yacı 0 ~ 
büyük bir paraya iht~110ıc~d~r 
caktır. Bu parayı rı 'f".ı,., 

'ktB ·~ıı•· 
alacağız. Faiz ını 

0 
111li Je' 

9 olsa yıllık kazancı ,,ıır. "~ 
. . verce 7 ~ 

bır kı mını f ıuzc ... ~ Kontrol muamelesi, paçal 
mahallerinde ve ihraı; ecna· 

ıı.ında çuval Açılmak :mrrtile 
a ılacAktıı. 

or .... 

I 
n1ektir. Nasıl sayı~? 
k~Hlll brA°Pndın 111' ı'6' nu 

\• 



9 1'emmuı: 937 ANADOLU Sayfa 3 

ktibaslar: Ziıaat Bankasında 

Şahsivei~timai Tahsilata çabuk· yapmak 
benlık • L t t•b t I d - -

Kontrol sisteminin mukad-
Ya1.11n: Hakkı Baba Par! ıçın er 1 a a ın 1 

Her kesin kendi kendisini 

deratı ~bugün anlaşılacak 
görüşüne , duyuşuna, diişiinii

şüne, anlayışına o şahsın ben
liği derler. Bu benlik mevcu· 
diyetimizin üç tiirlü tezahii· 
rüne göre üç şekilde hisso
lunur: uzvi, zihni, ruhi benlik . • 

lngiltere, bugün yeni bir teklif beklememektedir. Hayvanlarda ve çocuklarda 
bu üç nevi benlik çok iptidai 
bir mahiyette olduğu için bi
ribirlerine karışmış bir halde
dir. Zekası ve hassasiyeti in· 
kişaf etmiş olan insanlarda 
bunların yekdiğerindeıı vazıh 

bir surette ayrıldığı görülür. 

Esasen bunu icab ettirecek bir sebeb de yoktur 
Londra, 8 (Radyo)- lspan

Ya işlerine ademi müdahale 
konıitesi, yarınki Cuma günü 
toplanacaktır. Bu toplantıya 
büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Siyasal mehafil, kontrol sis
!erninin mukarreratını, toplantı 
ıle yakından alakadar gör
mektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Roy· 
te~ Ajansının önümüzdeki ade
rrıı müdahale komitesi toplan· 
hsına dair verdiği habere gö
re, İngiliz hükumeti yeni bir 
teklif beklememektedir. Esa
sen yapılmakta olan müzake
relerin akim katacağını derpiş 
b~tirecek şimdilik ortada hiç 
ırşey yoktur. Ecnebi gönül-

lü! . . 1 . b erın gerı a ınması ıse u-
~iinkü müşkülatın izalesi ba· 
•rnından en muvafık çareler-

den biridir. Diğer taraftan her 
hangi bir devletin beynelmilel 
&abada şiddet tedbirleri bakı
mından çok ileriye gideceği 
~nnolunmamaktadır. Binaen· 
il cyh gerek Avrupa, gerek 
~ıak şark vaziyetinde bir 
ıyilik belirmiştir. Esasen Fran· 
~·Japonya-Amerika münase· 
batının çok iyi olması bunun 
v•şlıca unsurlarından biridir. 

e vaziyeti daha da iyileşti· 
tecekt" ır. 

Londra, 8 (A.A.) - Ademi 
ltı .. 
l Udahale meselesinde lngil-
berenin maksadı hakkında mat· 
Uatta çıkan haberlerin tama· 

l:lıen kaydi ihtiyatla karşılan
~ası tavsiye edi!mekte ve 
h urnadan eve\ ne lngilterenin 
/ltı hareketi ve ne de ha· 
kıselerin alacağı inkişaf hak· 
b •nda bir şey söylenmiyeceği 
•ldirilmektedir. 

1
.Bilhassa yeni bir İngiliz 

.Jl <ırıı hakkındaki haberlerin 
~evsimsiz olduğu kaydcdi-
1Yor. 

1
• Diğer taraftan verilen ma

t11l'llıta göre .Fransız hattı ha· 
eketi gittikçe daha çok iti· 
ltıjgiriz bir şekil almaktadır. 

Gu •tanbul adliyesi 
~rUk binasına taşmıyor 

t stanbul, S (Hususi) - fs· 
pa~buı adliyesi, yeni bina ya
h 1 ıncıya kadar eski gümrük 

1
1nısında iş görecektir. Ad-
ıye do 1 . b" l sya arının yenı maya 
-:•nrnasına başlanmıştır. 

ANADOLU -
Günlük siy;sal gazete 

ahip 'c başyazganı 

t.; Haydar Rüşdü ôKTEM 
llıft~ll~i neşri)Rt \C )DZI işleri 

1 Üttı: Hamdi Nüzhet Çnnc:nr 
darı. -I l!ı:.ıaıı • j : 

lttıir İkinci Bc)lcr ııoka~ı 
I • lia)k Parti · binaıoı içinde 

't ltlgraf: lzmir - A. 'ADOLU 
'Cfo 

n: 2776 •• Po ta kutusu 405 

\'ıııı ABONE ŞERAiTi 
~1 l 200, altı aylığı 700, iiç 

Yab ylı~ı 500 kuru~tur. 
lltıb rncuı)ckctlcr için sencli.k 

• One ücreti 27 liradır 
tı c.;

6 
e.ı yerde 5 kuruştur 

lllu fte . -~tnı§ nüshalar 25 kuruetur. 

"3\'aooLu MA1'BAASINO 
IJASILMJŞTJR 

Ziraat Vekili 
Ankaraya hareket etti 
lstanbul, 8 (Hususi)-Ziraat 

Vekili B. Şakir, bu akşam 

Ankaraya hareket etmiştir. 

Vekil, hareketinden evel, bu 
yıl buğday mahsulünün geçen 
seneye nisbetle çok iyi ve be· 
reketli olduğunu söylemiştir. 

işlerin fazlalığı dolayısile, Zi
raat Vekaleti yaz tatili mezu· 
niyetini kaldırmıştır. 

Amerika boğası 
itiraz etti, tekrar lzmire 

geliyor 
lstanbul, 8 (Husui} - Ame· 

rikalı Boğa Gomar, pazar gü· 
nü Mülayimle yaptığı güreşte 

mağlub olduğunu kabul e:tme· 
miş ve bu karara itiraz eyle
miştir. Bu sebeble Gomar ve 
Mülayim yarın(bugün) güreşe
ceklerdir. 

Gomar, Tekirdağlı Hüseyin 
ile 'güreşmek üzere maçtan 
sonra lzmire hareket edecektir. 

Bir Irak heyeti 
Memleketimize geliyor 

lstanbul, 8 (Hususi) - Hü
kumetimiz ile Irak hükumeti 
arasında bir Ticaret muahe
nesi imza edilecektir. Bir Irak 
heyeti, iktısad'i müzakerelerde 
bulunmak üzere yakında mem
leketimize gelecektir. 

Polonya. Romanya 
ittifakı .. 

Bükre,. 8 (A.A) - Polon
ya ve Romanya erkanı har
biye müzakereleri bitmiştir. 
Bu babda hiçbir tebliğ neş
rolunmamıştır. 

iyi malumat alan mehafil
den öğrenildiğine göre mü· 
zakereler bilhassa Polonya 
Romanya askeri ittifakında 
derpiş olunan erkanı harbiye 
temasları etrafında cereyan 
elmiştir. İki ordu arasında da
ha sıkı bir teşriki mesaının 
teferru~.tı Polonya mareşalı 
Rydz Smiglinin Romanyaya 
yapacağı seyahat t!Snasmda 

Çelik fabrikalarında tedkik olunacaktır. 
Çalışacak mühendisler, staj Pariste 

için Londraya gidiyorlar Lokanta ve otel müstah-
İstanbul, 8 (Hususi) - Ka· dimleri grev ilan edecel<ler 

rabükte kurulmakta olan de· Paris, 8 (Radyo) - Otel, 
mir ve çelik fabrikalarımızda gazino ve lokantalar müstah-
çalışacak mühendislerimizden dimlcri, önümüzdeki Pazar gü· 
on beş kişi Londraya gide· nü grev ilan edeceklerdir. Bu 
cektir. Bunlar, lngilteredeki grev, patronları protesto 
demir ve çelik fabrikalarında içindir. 

staj göreceklerdir. Kimler imzalıyacak 
Sümerbank Umum müdürü Paris, 8 {Radyo) - Alman-

B. Nurullah Siimer de yakın- '"\·Fransa arasında akdolunan 
da Londra ve Bcrline gid~- ticaret muahedesi, Cumartesi 
cek, yeni fabrikalarımız için günü Pariste Hariciye Neza-
tetkikatta bulunacaktı~. retinde . Fransa Hariciye Na

zırı B. lvon Dclbos ile Al· 
manya sefiri Konl (Vclçcp) B. Mussolini 

ile görüşecekmiş trırnflnrından imzalanacaktır. 
Londra, 8 (A.A.) - B. Gc- B. Eden 

orgc Lansbury, B. Mussolini Von Nöyratı tekrar da· 
ile görüşmek üzere Romaya vet edecek 
hareket etmiştir. B. Lansbury: Londra, 8 (Radyo)_ İngil-

" ·- Romada; diğer devlet tere Hariciye Nazırı B. Eden, 
adamlarile yaptığım gibi barış Almanya Hariciye Nazırı Ba· 
nıeselesini görüşeceğim " de· ron Von Nöyratı yeniden Lon· 
miştir. draya davet edecektir. 

Sovyet Birliği Ruslar 
Merkezi icra komitesi J spangaya tank ve mühim-

topla nd ı. mat gönderiyorlarmış 
Moskova, 8 (A.A.) - Sov- Roma, 8 (Radyo} - Rus-

yetler Birliği merkezi icra ko- !arın, Kanarya ve Santanito 
mitesinin 4 ncü içtima devresi adında iki vapurla lsp:ınyaya 
dün Kremlin sarayında açıl· tank, mühimmat v~ zabit gön-
mıştır. Ruznanıede Sovyetler dcrdikleri söyleniyor. 
Birliği yüksek Sovyet Meclisi ------"' 
intihabatına aid nızaınname Beyaz Gece 
projesi mevcuttur. Yakında Şehir gazinosunda 

içtima B. Kalininin bir nut- tertib edilecek olan ( Beyaz 
ku ile açıl.nış ve B. Yokovlef Gece ) hazırlıkları, büyük bir 
nizamname hakkında raporunu itina ile devam etmektedir. 
okumuştur. izmire zevk ve neşe verecek 

Kordiklomatik içtimada ha· olan ( Beı.yaz Gece ), lzmirin 

Başım ağrıyor dediğim za
man uzvi benliğimin, düşünü
yorum dediğim zaman zihni 
benliğimin, seviyorum dediğim 
zamnn da ruhi benliğimin bir 
halini ifade etmiş olurum. 

Cemiyetin mev1Udü olan ve 
ancak cemiyet içinde yaşıyan 
insanın şahsi dediğimiz bu üç 
türlü benliğ inden başka cemi
yet dahilinde oynadığı rollerin 
adedi kadar da içtimai tes· 
miye edilen muhtelif benlik
leri vardır. Bir aile dahilinde 
yaşıyan bir insanın şahsi ben· 
liklerinden maada bir de an· 
nelik, babalık, kardeşlik ... ilh 
duygusu vardır ki bu onun 
en iptidai mahiyette, içtimai 
bir benliğidir. Bir aile reisinin 
bu sıfatla hissettiği benliği ile 
bir insan olmak itibarile duy
duğu benlik arasında çok sa
rih bir fark vardır. Bunlar 
tek bir vücutta yaşıyan ayrı 

ayrı varlıklardır. Emelleri, ar
zuları , düşünceleri, sevgileri, 
nefretleri ayrı ayrı varlıklar. 

Şahsi benliğiniz elinizdeki 
mahdut bir parayı ihtiyacınız 

olan herhangi bir~eye sarfet· 
menizi, isterken babalık ben
liğiniz o paranın refikanızın 

daha ehemmiyetli bir ihtiya
cının tatminine tahsıs etmenizi 
ister. Şuurunuzda bu iki ben
liğin uzun, bazan çok uzun 
süren mür.akaşalarına şahit 

olursunuz. Bu iki benliğin 
hangisi daha kuvwtli ıse onun 
dediği olur. 

Şahsi ve içtimai b~nliklerin 
biribirlcrinc karşı olan nüfuz 
ve hakimiyeti her şahsa göre 
değiştiği ıibi bir şahsın muh
telif zamanlarına göre de de
ğişir. 

Bir ın cslcğl', bir zümreye 
iltihak eden bir insanın şahsi 
ve ailevi olan benliklerinin 
ynnında bir de mesleki ben
liği teşekkül eder. Alakaları· 
ııın şiimulü vatani bir mahi· 
yet alınca milli b~nliği de 
teessüs etmiş olur. Alemşümul 
bir mahiyet kesbeden benlik 
ise in~ani benliktir. 

Bu muhtelif benliklerin hi· 
perar, isini şöyle tt>rtip ede
biliriz: 

Uzvi benlik 
.ŞAHSİ Zihni 

" 
Ruhi 

" 

Ailevi ., 
İÇTIM1-\İ Zümrcvi 

" 
Milli .. 

zır bulunmuştur. ender gördüğü bir gece ola· 

lstanbul ~aıı· vekili ;a_k_tı_r. ------- ALİ İns;lnİ .. , "\ Bunların en iptidaisi olan 

smıstır. 

Matbuat cemiyetinde ga· Operato··r 1 uzvi benlik ha)vanlarda ve 
zetecilerle tamştı. 1 çocuklarda mevcuttur. Diğer 

İstanbul, 8 (Hususi) - Bu· Doktor Adil Bir benliklerin tckcvvünii birer 
gün Matbuat cemiyetinde bir terakki merhalesi teşkil eder. 

Mesleğine aid yenilikleri 
toplantı yapılmıştır. Y ~ni Vali yakından tedk1k maksadilc Birçok insanlar bıı merhaleler· 
vekili B. Şükrii Sckmcnsuer, bit buçuk ay müddetle Av- den birinde saplanıp kalır vr. 
bu toplantıda gazdccilctle ti\· rııpaya hareket etmıştiı. daha ileriye geçemez. Buııa 

\.. .,.1 infentilısmc dcrlC'r kı lckfınıtil 

Ankara - Zirai kredi me· 
selesini bir devlet faaliyet mev· 
zuu olarak ele alan cumhuri
yet hükumeti, Ziraat bankası
nın köylü ekonomisine daha 
yararlı bir hale gelmesi imka· 
nını temin maksadile Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanun proıesını Kamutaya 
sevketmiş ve proie kanuniyet 
kesbederek Haziran ayı içinde 
yiirürlüğe girmiştir. 

Banka, yeni kanununun amır 
bulunduğu esaslar dairesinde 
işine başlamış ve memleketin 
iç ve dış piyasalarında sürüm 
kabiliyetini zirai istihsalatı ar· 
tırmak hedef ve gayesile fi
nanse etmek; ilk planda fi ile
si le birlikte aile topraklarında 
işleyen küçük çiftçilerin ihtiya· 
cını temin eylemek mevzuları 

üzerinde hazırlıklarına başla

mıştır. Bu mevzularla kanun· 
daki yeni hükümlerin kısa bir 
zamanda tatbıkine geçilecektir. 

Banka, mahsullerin idrak 
edilmeğe başlandığı şu sıra
larda zirai alacaklarının mu
vaffakıyetli bir şekilde tahsil 
edilerek banka kaynaklarının 
yeni kredi tevziine müsaid bir 
hale getirilmesi için tahsilata 
büyük bir ehemmivet verilmesi 
etrafında teşkilatına bir emir 
göndermiştir. Yurdumuzda en 
büyük bir kütle teşkil eden 
köylümüzü şiddetle alakadar 
eden Bankanın bu emrini aşa· 

ğıya koyuyoruz: 
"Cumhuriyet hükiimetimizce 

memleketin ekonomik sahada 
da inkişafını temin için alın· 
makta olan tedbirler meya
nında köylülerin kalkınması, 

zirai istihsalatın yurdun sınai 

ve ticari ihtiyaçlarına uygun 
ve planlı bir şekilde artırılması 
mcvzuuna hNsusi bir ehemmi· 
yet atfedilmektedir. 

Eski yıllara aid köylii borç· 
!arının on beş sene vade ve 
yiizde 3 faizle taksitlere bağ· 
!anması, çiftçi mahsullerinin 
miisaid fiatlerlt' satılması im
kanlarının peyderpey temin 
edilmesi, zirai ham mahsulleri 
işliyecek sınai müesseseler vü
cudc getirilmesi ziraatin teknik 
bir tarzda cereyanı için teşki
lat yapılması, tohumların ısla 

hının lemin edecek ve intaş 
kabiliyetini yükseltecek tedbir
ler alınması hep bu maksadı 
temine matuf mesai cümlesin· 
dendir. 

Türlıciye cumhuriyeti Ziraat 
bankasını kuran ve zirai krediyi 
devlet faaliyeti mevzuu olarak 
alan yeni kanun Türkiyt: eko
nomisine yararlı i.stihsaldc bu
lunan ve memleketimizin bcl
kenıiği olan hakiki ·çiftçiyi fay
dalandırmak ülküsünü taşıya
rak bunn temin edecek esaslı ...... ..-. ............... ... 
merahilinden birisinde tevak· 
kuf demektir. 

Bunların her birisi kendi
sinden cvel gelene bir haki
miyet, bir faikiyel ihraz ctmc
dikç.e :ıhlaki tekiunüldeki biı 
noksana hükmetmek lazımgelir. 

Yalnız insani benliğimiz ile 
milli benliğimiz tebarüz ettiği 
takdirde milli benliğimizin nü
fuzuna tabi olmak zaruretin
deyiz. Sanki insani benliğin 
bütün milletler tarafından bir 
istihfaf ile telakki edildiği bir 
ıamandA bi:ı.im için dt: o 
ancak bir ide"I olarak kala-
caklıt. Fikfrler 

prensipler vaz'etıncktedir. 
Kanunun miitalcasından da 

anlaşılacağı üzere zirai istih
sallere mütt>allik ihtiyaçların 

her nevını hususiyetlerinin 
icabı veçhile finanse etmek 
vazifesi müessesemize verilmiş 
tevzi edilecek kredilerin istih
daf edeceği maksadlar etraf
lıca tebarüz ettirilmiştir. 

Zirai istihsal krediye esas 
tutulmuş, ziraat işlerinde ken
dileri ve aileleri ile filen çalı
şan ve birçok bakımdan asıl 

istihsal kollarını tl'şkil eden 
küçük çiftçi ve köylülerin 1-ı· 

kiki zirai ihtiyaçları ön ::;af a 
nazarı dikkate alınmı~tır. Bu 
miistahsıl zümrenin bilhassa 
teşkilatlandırılması ve kendi
lerinin daha ziyade karşılıklı 
emniyete ve camianın mü'Ştc· 
rek menfaatine ve istihsallc
rine müstenit olması noktasına 
hususi bir ehemmiyet atfedil· 
miştir. 

Bankamız müteselsil kefa· 
!etli ikraz usullerimizle istih
daf edilen maksadlar bu ka· 
nunda daha geniş bir ölçüde 
ve tercihan gözönünde tutul
muştur. 

Kredinin planlı ve prog· 
ramlı bir tarzda tevziini, ge
nişlemesini ve kolaylaşmasını 

temin edecek esasları ihtiva 
eden bu kanun, tahsilat işine 

de hususi bir ·ehemmiyet ver
miştir. Alacaklılarımızın mu· 

ayyen vadelerinde ve taksit
lerinde behemehal tahsil edil
mesi lüzumu hakkında kanuna 
hususi hükümler konmuş, le· 

cilin ancak miicbir ve fevka
lade sebeplere münhasır ola· 
cağını ve bu muamelenin mu
ayyen bazı formalitelerle te· 
kemmül edebileceğini kanun 
tasrih etmiştir. 

Bu yeni mevzuat hem ban· 
kamıza ve hem köylüye bü
yük kolaylıklar bahşeylemiştir. 
Ezcümle vadisinde ödenmiycn 
zirai alacakların tahsili emval 
yohıyle tahsilini ve icabındA 

ihtiyati haciz dahi yapılabil<'· 

ceğini emir ve tasrih etmiştir. 
Alacaklarımıza aid notcr

lnce veya ihtiyar meclisler ince 
harçsız ve resimsiz tasdik edil
miş s~nt'dlerimiıi ilanı gibi 
kuvvetli vesikalar hükmünde 
tutmuştur. Çiftçiye yapılan her 
nevi kredilerden mütevdlid 
borçlar hakkında icra makam
larile resmi daireler ve ma
kamlara yapılacak takib ve 
tahsillere: mü tef erri her nevi 
taleb, tebliğ ve kararların da 
her türlii resim ve harçtan 
muaf olduğunu kabul eyle
miştir. 

Eski banka alacaklarının ta
kib ve tahsilinde ölmüş borç· 
luların mirasçıları bulunarak 
kendilerine tebliğat icrasına 
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ANADOLU 

Bela Mustafa mahkemede ~ 

''Ben kendimi müdaf aa-1 
ya mecburdum,, dedi 

• 
lngiltere 
Başvekili ----·----

Hırsızlık 8. Van Zelandın 

Mahkemece hadise yerinde keşif 
yapılmasına karar verildi 

Doktor Mustafa Enver cad
desinde yeni yapılmakta olan 
bir apartımanda çalışan amele 
Mustafa ile Cemal, aynı ya· 
pıda işçi Osman oğlu Ali 
Rızanın sandığından bazı eş· 
yalar çalmışlardır. 

seyahati hakkında 
beyanatta bulundu 

Londra, 8 (A.A.) - Baş· 
vekil Çemberlayn avam ka· 

Menemende Kumtepe mev· 
kiinde Giridli Mehmed Emini 
bıçakla ve çifte tüfeği kurşu· 
nile yarnlıyarak öldürmekle 
maznuu Belfı Mustafa ve ar· 
kadaşlarının mu hakcmelerine 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Bu vnk'anın şahidlerinden 
olan ve yalan yere şahidlik 
ettiği için hakkında takibat 
yapılan B. Nazmi, dü:-ıkü mu· 
hakeme celsesinde tekrar is· 
ticvab edilmiş ve bu defa ha
kikati itiraf ederek evvela 
Mehmed Eminin Bela Musta
faya mavzerle ateş ettiğini 
ve sonradan Bela Mustafanın 
gelerek: 

- At ulan p ... 
Dediğini ve atından inerek 

Mehmed Emine çifte tüfeğile 
ateş ettiğini, onu yaraladığını 

söylemiş: 

- ilk tahkikattaki ifadem 
bu şekildedir ve doğrudur. 
Aradan zaman geçtiği için 
orada verdiğim ifadeyi unut· 
muştum. Şimdi hakikati sÖy· 
lüyorum. 

Maznun Mustafa da: 
- Ben zaten suçu inkar 

etmiyorum. Fakat meşru mü· 
dafaa vaziyetinde silahımı ateş 
f'tmeğe mecbur oldum. 

Demiş ve maznunun vekili 
de meşru müdafaa vaziyetinin 
hadise yerinde tesbiti için 
mahkemece keşif yaptırılma· 
sını istemiş, mahkeme müza· 
kerede bulunarak bir naib ta· 
yin etmek suretile ehlivukuf 
marifetile hadise yerinde keşif 
yapılmasını kararlaştırmış ve 
muhakemeyi başka bir ~üne 
bırakmıştır. 

Yalan yere şahitlik 
Yangını Mustafa ve Os-

man çıkarmış 
Torbalı kazasının Şehitler 

köyünde B. Osmanın damını 
yakarak içinde bulunan bazı 
hayvanların yanmak suretile 
telef olmalarına sebebiyet ver· 
mekle maznun Mustafa ve 
Osman ve bu iki kişiyi suça 
teşvik etmekle maznun Hasan 
Alinin muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. 

Bu celsede hadise şahitle· 
rinden olup yalan yere şahit· 
lik etmekle maznun ve mev
kuf Halil hakkındaki muhake
meye başlanmıştır. Halil, sor· 

gu esnasında: 
- Torbalı sorgu hakimli

ğinde verdiğim ifade doğru· 
dur. Ben akıl hastalığına müp· 
telayım, ifadelerimi birleştire· 
medim. Yanlış söylemişim. 

Diyerek evelce yaptığı gibi 
ketmi şehadetten vazgeçmiş 
ve bildiklerini anlatmıştır. Bu· 
mm üzerine mahkeme heyeti, 
yalan yere şahitlik suçundan 
hakkında ceza verilmesine ma· 
hal olmadığına ve beıaetinc 
karar vermiş, muhakeme baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

Hakitİı muavini 
Bay Ruşen --·······--lzmir Ağırcezasına 

verildi .• 
Kemalpaşa kazası hakim 

muavini Bay Ruşen hakkında 
vazife esnasında zabıt katibi 
Bay Avni Yılmazı tahkir et
mek suçundan maznun olarak 
bazırlanan dava evrakı şehri
miz Ağırceza mahkemesine 
gelmiştir. Yakında muhakeme
sine başlanacaktır. 

Bu hadise münasebetile Ad
liye Vekaleti, hakimler kanu· 
nuna tevfikan Bay Ruşen hak· 

Yorganın içinde para 
varmış 

Damlacıkta oturan Mustafa 
kızı Zehra, komşusu Ayşeye 
emanet ettiği yorganı geri ala· 
mayınca, gizlice Ayşenin evine 
girmiş ve yorganı alarak git
miştir. Ayşe, zabıtaya müra· 
caat ederek, Zehra tarafından 
alınan yorganın içinde altı 
lira saklı olduğunu iddia etmiş 
ve paranın derhal verilmesini 
istemiştir. Tahkikata devam 
t dilmektedir. 

Potrel çalmış 
Cumhuriyet meydanındaki 

kanalizasyon inşaatında çalışan 
Osman oğlu Musa, müteah
hide aid demir potrelleri çal· 
mıştır. 

Eve girmek istemiş 
Karşıyakada Fahreddinpaşa 

caddesinde Adil karısı .Şerife
nin evine zorla girmek istiyen 
Reşid oğlu Hamza tutulmuştur. 
Sürmeli sokakta olanlar 
Sürmeli sokakta Ahmed 

kızı Şükranı döğen Nureddin 
oğlu Kadri ile Ömer kızı Pe
rihanı döğen lbrahim oğlu 
Mahmud yakalanmışlardır. 

Fransada 

marasında Belçika Başvekili 
Van Zelandın Londrayı ziya· 
retine dair beyanatta bulun
muştur. Çemberlayn, Belçika 
Başvekilinin aralarında üçler 
para anlaşmasını imza eden 
devletlerin ve buna anlaşmaya 
iltihak edebilecek diğer dev· 
!etlerin bulunduğu muhtelif 
memleketler arasında siyasi 
ve iktısadi bir çok ana pren
siplerde ne dereceye kadar 
itilaf imkanları bulunduğunu 
tahkik etmekte olduğunu ve 
Londrayı ziyaretinde lngiliz 
hükumetini Amerika Reisicum· 
huru Ruzvelt ve diğer Ame· 
rikan ricalile yaptığı konuş
maların neticesinden haberdar 
ettiğini söylemiştir. 

Bir işçi mebus, Van Zcland, 
İngiliz ve Amerikan hükumet· 
leri arasında bir mutavassıt 
olarak mı telakki edilecektir? 
Ve lngiliz hükumetinin noktai 
nazarını ifade etmek için ye· 
gane vasıta bu mudur? 

Diye sormuştur. 

Çemberlayn buna cevaben 
demiştir ki: 
-Hayır .. Fakat Van Zeland 

bir araştırma işi ile tavsif edil· 
miştir. Ve tahkikatını da bu 
maksadla yapmaktadır. kında kanuni takibat yapılma· Sigara ve benzin fiatleri 

sına karar vermişti. Manisa yükseldi Portekiz 
Ağırceza mahkemesi, ilk tahki- Paris, 8 (Radyo) - Fransız 
kat neticesinde maznun hak- kabinesi, bugün Başvekil B. Medeniyeti kurtar. 
kında men'imuhakeme kararı Şotanın riyasetinde toplanmış / 
vermiş, fakat Manisa müddei· ve yeni mali projelerin sureti mıya ça ışıyormuş 
umumiliği, bu karara itirazda tatbiki etrafında milzakerelerde Lizbon, 8 (Radyo) - Dün 
bulunmuş ve evrak Kula Ağır- bulunmuştur. Portekiz zabitleri, Başbakan 
ceza mahkemesine gönderil· Kabine azası, Başvekalet Bay Salazar hakkında tertib 
mişti. Kula Ağırceza mahke- dairesinde yemek yimişler ve olunan suikasdı takbih için 
mesince, Bay Ruşen hakkında müteakıben tekrar müzakereye büyük bir miting akdeyle· 
dosya üzerinde yapılan tetki- devam eylemişlerdir. mişlerdir. 
kat sonunda lüzumu muhakeme Kabine, gece saat 21 de Başbakan, bu mitingde hazır 
kararı verilmiş ve duruşmanın Elize sarayında Reisicumhur bulunmuş ve bir söylev vere· 
lzmir Ağırceza mahkemesinde B. Lebrunun riyasetinde tek· rek, Portekizin, İngiltere ile 
yapılması kararlaştırılmıştır. rar toplanmış ve kararname akdetmiş olduğu bir muahe-
v tasdik olunmuştur. deden bahsettikten sonra şun· 
ı aş meyva ihracatı Kararname, yarın (bugün) ları söylemiştir: 

Üzüm Kurumu, dış memle· ilan edil~cektir. - Portekiz, medeniyeti kur-
ketlere yaş meyva ihracına Yeni kararnamede, sigara tarmağa çalıştığı için General 
başlamıştır. ilk parti olarak fiatleri ziyadeleştirilmiş, şimen· Frankoya yardım etmektedir. 
Londraya 4466 kilo karpuz difer biletlerine zam konmuş, Portekizin, asırlardanberi kur· 
sevkedilmiştir. Bunu, diğt'r benzin ve petrol fiatleri yük· duğu medeniyet dünyaca ma-
kuvvetli partiler takib ede· seltilmiştir. lumdur. Biz, hiç.bir zaman 
cektir. Paris sergi devletler arasındaki herhangi 

lktısad Vekaleti, busene yaş 3,200,000 kişi tarafından bir ihtilaftan istifade etmek 
meyva ihracatına çpk ehem· ziyaret edildi istiyen bir devlet değiliz. Biz, 
miyet verilmesini alakadarlara Paris, 8 (Radyo) - Paris müstakiliz. Hatta İngiltere ile 
bildirmiştir. Yaş meyva ve seb- sergisi, şimdiye kı.dar 3,200,000 olan muahedemizde bile, kim· 
ze sevkıyat ve ihracatı fazla kişi tarafından ziyaret edil- senin tahtı tesirinde kalmıya-
miktarda yapılacakbr. miştir. cağımız musarrahtır. 

................ ~~~~~--1111! .............................................. . 
olduğunu bilmiyordu. 'Şuuruna 
adeta malik değildi. Nihayet 
koltuklardan birisine oturdu, 
şuurunu toplamağa çalıştı. 

Ciizli. Cihangir 1 -----------! -17- Nakleden: F.Şemseddin BenlioQlu 

evine gitmemişsin! 
Dedi ve henüz tamamen 

ayrılmamış olan müttefik ve 
misafir donanmalara bakarak 
sözüne devam etti: 

- Seninle az sonra he
sablaşacağım. Şimdilik bitişik 
odada kalacaksın. Haritayı 
bana ver. 

General kurşunla vurulmuş 
gibi idi. Mihaniki bir hare· 
ketle haritayı verdi; sonra 
arkadaşlarına istihfafkarane bak· 
tı. Hepsi de sakit ve somurt
muş bir halde idiler. 

· Başvekil hava nazırına: 

- Bay nazır, dedi, general 
Marsı bitişik odaya se\'k 
ediniz. Kendisini iyi tecrid 
ediniz. Ne bir kimse ile gö· 
rüşebilmeli, ne de bir kimseyi 
dinliyebilmelidir. 

General Mars, korkmuş bir 
halde başvekile baktı ve: 

- Fakat -dedi· ben bun
lardan hiç birşey anlıyamı· 
yorum. 

- Biraz sonra anhyacaksın, 
şimdi seninle kaybedecek vak
tim yok. 

General Mars, fazla söyli
yecek söı bulamadı. Otomat 

bir insan gibi selam verdi, 
askeri adımlarla hava nazırının 
arkasından diğer odaya geçti. 

• ... . 
Hava bakanı general Mar· 

sın tevkif edildiği odadan 
çıkmazdan evci, general ken· 
disinden sordu: 

- Ne oluyor, bana da söy
leyiniz Allah aşkına?. 

Dedi. 
- Merak etme, öğrenecek· 

sini. Şimdilik burada emre 
muntazır kalacaksın 1 

- Ya gece yarısı teşebbü
sü ne olacak? 

Hava nazırı soğuk bir şe

kilde: 
- Alay mı ediyorsunuz? 
Dedi ve odadan dışarı 

çıktı. 

General 1 Mars odada bir 
müddet hareketsiz kaldı; ne 

Şefin sadık adamlarına kar· 
şı olan emniyetini birden 
kaldırmadığını biliyordu. Şu 
halde çok mühim bir sebeb 
ve h~dise var demekti. Ken
disini yokluyordu. Memleke· 
tine ve başvekile karşı olan 
merbutiyet ve vazifesinde hiç
bir kusur görmüyordu. Gece 
yarısı İÇİP mukarrer olan ha· 
rekette kendisine en mühim 
vazife verilmişti. Bu da, şefin 
kendisine olan emniyet ve 
itimadının devamına delil leş· 
kil ediyordu. 

Şu halde şu yarım saat 
içinde ne olmuştu? Başvekil 

kendisini böylece vakitsiz ne· 
ye davet etmişti? Bu soğuk 

H 

Uçler para an-
laşması 

---·-·---
Japonya da bu an
laşmaya iştirake 

hazırdır. 
Tokyo, 8 (A.A.) - Hari

ciye Nezareti erkanından biri 
Havas Ajansı muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

-· Japonya, Fransız · İngiliz · 
Amerikan üçler para anlaş· 
masına girmeğe esas itibarile 
hazırdır. F <ıkat şimdiye kadar 
japonyaya böyle bir teklif 
yapılmış değildir. Japonyanın 
esas siyaseti serbest müba· 
deleye avdet ve gümrük tarİ· 
feleriııin intlirilmcs!dir. Buna 
bir para istikrazından başlı· 
yarak irişmeği çok arzu edi· 
yoruz. Ancak mesele çok na· 
ziktir. J ponyanın üçler para 
anlaşmasına iştiraki bize ya· 
pılacak şartlara bağlıdır . ., 

Diğer taraftan iyi malumat 
alan ekonomik mehafilde ti
caret bilançosundaki açığın ve 

sık sık memleketten vukubu
lan altm ihracatının yakın bir 
atide Yenin kıymetten düşü
rülmesini İcab ettirecek mahi
yette olmadığı beyan edilmek
tedir. 

Altı aylık ih · 
racatımız 

Geçen seneye nis
betle çok fazladır 
937 yılı ilk altı ayı içinde 

limanımızdan ecnebi memle· 

ketler limanlarına ihrac edi· 
len muhte1if ihracat mahsul-
lerimizin geçen sene ayni müJ
det zarfındaki ihracatile bir· 
tikte mukayeseli mikdarı gös· 
teren bir istatistik hazırlan· 

mıştır. Şehrimiz Ticaret oda· 
sınca hazırlanan bu istatistiğe 

gore: 

Meyva 
Palamut ve pa-

z 
--; al 

~" :-:: E 
>. r- aı 

M 

°' Ton 
12262 

... 
(Ü al 

~" - ı:: ·- ->. 
\O co 
C"'l 

°' Ton 
13267 

lamut hulasası 20585 8938 
Tütün 5457 2845 
Zahire 15269 484 
Kuru sebze 2507 769 
Meyankökü 6238 9715 
Hububat 2962 263 
Zeytinyağı 2881 317 
Hurda demir 2345 785 
Madenler l 257 624 
Pamuk 3896 4182 
Muhtelif 
maddeler 
Yekun 

6706 
82364 

5486 
47657 

ve garib muameleye neden 
lüzum görülmüştü? 

Bu suallerin cevablarını bul· 
mak için kafasını patlatacak 
kadar zorluyordu. 

Birden dimağında bir şim
şek çaktı: 

- Lidya ... Mektublarl. Bah
riye nazın! .. Kocası .. 

Diye söylendi. 
General titremekten kendi· 

sini alamadı. Demek ki baş
vekil herşeyi biliyordu. Ken· 
disini bir koltuğa attı; orada 
saatlerce, bir ölü gibi hare· 
ketsiz kaldı. 
Ölmüş müydü?. Belki .. Fa· 

kat dimağı henüz faaliyetini 
muhafaza ediyor, bilhassa bir 
isim, bir mevcudiyet ile uğ· 

raşıyordu: Lidya... Lidya ... 

Nasıl olmuştu?.. Başvekil-

,Cök~~un .-
1 \.OŞe~I 

Kültür erbabı 
ve alimler babında 

Vapurda anlatıyorladı: 
- Falan adamda yüksek 

kültür var. Falan münevver· 
dir, falan yaman mütehassıs· 
hr. Fakat fılan bey de de'niz· 
lcri yutmuş bir alimidir. 

Filan meslek adamları, filan 
ilim erbabı, doktorasını ver· 
miş, filan fişmekan . 

Yalnız, bütlin bu güzidelc· 
rir. içinde kitah okuyan'ar 
pek az, g:tyet az ve en<ler<lir. 

Bütün bu, aliııı, nıÜlt'hassıs, 

kültür sabibi giizidc ve mii· 
nevvt rlerin evleriıı<lt.! rahat 
koltuklar, cicili bicili şeykr 
var. Bazılarının güıel ve bazı· 
!arının çiı kin kaıılan var. Ba· 
zılarıom radyosu, piyanosıı, 

bazılarının kokteyl oyunaları 
var. Amma çoğunun değil, 
pek çoğunun evlerinde kütüb· 
haneleri ve kitabları yoktııt· 
Mübarekler benim gibidirler 
ve tıpkı gazetecilere benzerler. 

ıfı ... . 
Vallahi yaman adamlarıı 

biz. Şarkın bol güneşi, sema· 
mızın parlaklığı, yaşadığunıı 

iklimin yumuşaklığı sayesinde 
adeta hudayinabit inkitaf 
ediyoruz. 

Bakarsınız ki; birisi mektebe 
gitmeden, hatta kitab okuın•· 
dan alimdir. Diğeri tavla ve 

iskambil, poker ve briç oy· 
namakla zekasını parlatnııştır. 

Bir başkası, kupkuru diplo· 
masına dayanarak Hazreti f sa 
gibi göklere çıkmıştır. 

Kütübhanelere gidip sorun11ı: 
- Şu koca lzmirde ktÇ 

kitab var, kaç tane satılır .,e 
kaç. kişi okur? 

Kitabı kim arar, kim sor•' 
ve kim okur? 

Bereket versin gazetelere'. 
yoksa gençliğin, münevverlert11 

hali ·haraptı. Gazetelerde in· 
tişar eden kültürel, mültürel 
ilmi, tarihi makaleler, fenni, 
peynirli ve kıymalı yazıl~' 
olmasa vallahi cahil kalıp gı· 

decekti. 
Sinema sahifeleri, şinı•1 

kutbuna aid fenni tetkikler, 
Merih yıldızının meskun oluP 
olmadığına dair yapılan ke· 
şifler ve buna benzer bilgile~' 
olmasa ortalık cehalet deni' 
zinde boğıılacaktı. 

ZokkumoJlıı 

Ziraat '1ektebindeki 
hayvanlar 

Burna va Ziraat Mektebinde 
mevcud hayvanlar, her at 
mutad olduğu üzere dün de 
bir baytar heyeti tarafınd•'1 
muhayene edilmiştir. # 

den mühim vazifeyi aldıkt•'1l . e 
sonra, dışarı çıkarken ına•Y 
yaverlerinden birisi eline şıJ 
tezkereyi sıkıştırmıştı: 

arı• "Aşk yuvamızdan geç, 5 ·r 
şiddetle ihtiyacım var. Bı 
tehlikeye maruzuz. L ... i 

General Mars bu tezkere\ 
alınca irkildi, ilk iş olar~e 
saatine baktı, kafi dereceto• 
vakti vardı. Hemen kurs 0 sı 
mobiline atladı, aşk yu"~ı. 

k .. ıJlli 

olarak kiralamış olduğu uç 
fakat lüks eve gitti. . 1'• 

Lidya orada, kendisin• ~et 
liyordu. Parlak bir t.~~~ııii· 
yapmış, çok güzel gorıı 

111 
yordu. Generalin boynıJ 
atılarak: ıd 

- Mahvolduk, mah'loıdu 
Mektublar kayboldular .. 

Diye haykırdı. ,,, 
- Sonu fHlf 
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Ovalardan röportaj: 

Çoban Kösedayının da 
heyecanları vardır 

~~~----~--~~-

1 Kuzunun kesildiğine yanıyor! ·-·--Ah diyor, ah; sağ kalsam da 
Atatürkü görsem 

Arkadaşımız Kösedagı ile 
konuşuyor 

yok mu hiç?. 
Köse tlagı ovalarda - Karım ve çocuklanm 

"\ vardı.. Onlar da .... 
itizar Fazla ileri gitmiştim. Ona 

Bıı klipler, ganlışlılcla tliinlcii nühamızda çıkan sorduklarımı unutturmak için 
6üe röportaja karıımış w klişeler, hiç de münasebeti hemen başka bir suale geç-
•lnt11dan o guıqa aiti imiı gibi görllnmii,tilr. Karile- tim: 

\..
•ünizde11 özilr dileriz. - Sen hiç Atatürkü gör· 

~~-----------------------' dün mü? Adına Köıedayı derler bu halinde kalkmış, bu taraflara Yüzü değişeverdi. Gülmeğe 
ibtiyann.. dofru yollanmıştık.. Bir yan- haşlamıştı şimdi. 

Yaıının epey geçmiş olma· dan bizi yorgun düşüren ve - Kendini görmek nasib 
•ına ratmen hili dinçlitini günlerce süren yolculuk ve olmadı. Fakat tasvirinden 
ltaybetmemiş.. yiyeceksiz kalmamız, bir yan· gördüm. Çok yaman bir Türk 

iti gücü hep çobanhlcbr.Her dan da tutuldupuz butalık oldutu da yaptatı büyüle iş
labah erkenden, bnan eksi· bir köyde yale,memize sebep lerden belli.. Onu görmeli 
len, bazan artan sürüsünü önü· oldu. Bu sıralarda Yunanla çok istiyorum. Ah sağ kalsam 
ite Ut• tehirden maklara, aramız açılmıştı. Bir gün ge~ da bir kere onu görsem .. , 
._ la,denna; .pçlık, otluk yer- lip bu yerleştiğimiz köyü de Vakit epey geçmişti. Selim 
lere gider. Geçea pn de ko- alıverdiler. verip aynldım. O, gene kızgın 
)llolarımn evelkilere niabetle Ne yapac.·atımızı, ne edece· güneşler altında sürüsile yapa· 
daha az oldupnu görünce ğimizi büsbütün şaşırıvermiştik. yalnız kalmışb. Kavalsız ihtiyar 
lllerak ettim, yanına vardım: Neyse çok şükür onlardan bir çoban .. 

- Merhaba Köscdayı. kurtulmuştuk. 
Sesimi duymamış olacaktı Burada Kösedayı cebinden 

lb, dötıüp bakmadı. Ona biraz tabakasını çıkarak bir sigara 
-- yakl11ınca gene ayni şe- sardı ve ateşleyip dumanını 
ltilde 1e1lendim. Bu sefer ıe· savurmağa başladı. 
Iİllai ifitmitti. FJile blıtmasına Birkaç nefesten sonra anlat· 
lı kalan güneşe gözlerini si· masına devam etti: 
~ ederek bana baktı; ince, - Baoka bir köye fÖÇ et· 
,...t lel't suile cevap verdi: tik.. Amma eskili kadar ka-

- Merhaba otul, merhaba. labalık değildik. Çotumuz has· 
Sopuını bir elinden öteki talıktan yok olup gitmişti. Ben 

~ne geçirdi ve sordu: onlara atalık ediyordum. Bir 
- Herhalde gezmete çık· gün o lröyün muhtan beni ça· 

"11f olacaksın?. tırch ve: 
- Ôyle Kösedayı. - Amca, -dedi- sen öyle 
- G · ti · anhyonm ki iesiuin. Gel de p ezın o um gezın ... 

ll'lat -buldunuz mu, herşeyi şu köyün aüriiaünü sana. vere-
:_~; • insan ne yapal'R bu yim. Hem boş kalmaz, hem 
~· yapmalı; iti öteye de seni geçindirecek birkaç 
~n an halin kül olur. para almış olursun. 

lutılc koau.....ı başla Ne yapayım kabul ettim. 
'-lr: a mış· işte o gön, bugün hep çoban· 

~ Köledayt bu koyunlar hlda ~inip gidiyorum. 
ia?. - Memnun musun hayatın· 

~ r~kti: dan? 
.- Güldü: ....__ - Kasabın, kasabın, diye 

~ - Allahtan daha belamı etti. 
;- Desene hepsi kesilecek. mı istiyeyim a oğul. 
qq Dedi. 

lir sualim ona o kadar t~ _ Hayvanlarmdan pek çok 
'-"-ızetıniıti ki, cevap vermedi. 
r. ot b k b ıevdiklerin var mı? ...._--941; ı muş ir yapra gi i 
....,...n b"Lt" Bu sualimle onun bilmiyerek )( U UK; U ••• 

.a.. Öaedayınıa sürüsünün ne· en derin köşesini deşmiştim?. 
~ bazan artıp, neden ba· iç.ini çekerek: 
~ elcailditini şimdi anlamış· - Bir tanesi vardı, -dedi· 
İli ... :_ O~u daha fazla üzmek adına "Karabaş,. derdim. Fakat 
-~ıaı. bizim ağaya ne kadar yalvar· 
,; Sen buraya nereden gel· dıysam para etmedi. Hatta 

• bana kızarak: 
ttt t.ıiı~ sanki geldiği yeri işa· - Böyle bir besili hayvan 
.. ~dıyormuı gibi yaptı ve bırakılır mı hiç. Dedi, sonra .... 
~•la başladı: Köscdayının sesi tıkanmıştı. 

$olt ._ Bilmem sayısını, amma Gözlerinin içinde bir nem ta· 
lene evci biz Kayseriden bakası gözüktü. 

kalabalık bir kafile - Köaedayı •nin lci1111en 

Fethi Y. Eralp 

Bekçi 
Tarafından vurulan 

garson öldU 
Balıkesir - Bir müddet 

önce bir pazar g_ecesi lnönü 
mahallesi bekçisi Osman, Os-
man lokanfasında garsonluk 
yapan Abdullah adındaki gen· 
ce dur, emri vermiş durma· 
yanca, arkasından ateş edert k 
ağır surette yaralamıştı. 

Abdullahm vücudundaki 
kurşun çıkarılamadığı ıçın 
genç birkaç gün önce lstan· 
bula gönderilmişti. 

Abdullah vapurda fenalaşa· 
rak ölmüştür. 

Lüzumu muhakemesine ka· 
rar verilen bekçi hakkındaki 
tahkikat ilerlemektedir. 

Zelzele 
Herkesi heyecana dUşUrdU 

Balıkesir - Pazar gecesi 
saat 2 yi 1 O geçe şiddetli bir 
zelzele olmuştur . 

Sarsıntının tesiri ile uyanan· 
lar büyük bir korku ve heye· 
can geçirmişlerdir. Hatta bazı 
kimseler de sokata fırlamış· 
lardır. 

Sarsıntı sabaha karşı bir 
daha td'enür etmişse de çok 
hafif geçmiştir. Zelzele hasa· 
rat yapmamıştır. 

Yolcu tayyareleri hangarı 
Cumaovası nahiyesinde hava 

posta tayyarel~ri için hazırla· 
nan meydanda inşa. edilecek 
hangarın ihalesi yarın saat 
11 de vilayet daimi encüme· 
nimle yapılacaktır. ihaleden 
sonra müteahbid tarafından 
banıann iqasma derhal baş
lanacaktır. 

• 
insanoğlu 

Şu insanoğlu, yaman şey· 
dir vesselam. Hayatı, kanş 
karış ölçüp biçer, bilir, anlar, 
fakat gene bildiğini okur. 

Size, üç gün içindeki birkaç 
müşahedemi anlatacağım: 

Bir tanıdığım var, ne yalan 
söyliyeyim; ben onu tam bir 
dindar telakki ederim. Yani 

hiç olmazsa haram, helal tanı

yan bir Müslüman.. Gözümle 
kaç defa gördüm, namannda, 
orucu da .. 

Dün, bir yerde idik. Şöyle, 
t>skilcrben bir şarkı söyledik. 
Derin derin inledi. Kadehimi 
dudaklarına götürdum. Yüzü· 
me uzun uzun baktı: 

- Ah • dedi • insanoğul· 
ları, biribirimizi nasıl iğfal 

ederiz? Allah taksiratımızı 
affetsin. 

Ve, kadehi ağır ağır, emekli 
bir bekri gibi yuvarladı. 

* • • 
Bir zat, hem de çok zengin .. 

Kelli, felli, yağh, ballı bir 
adam. Rahattan iyice ıemir
miş.. Bir köy yolunda, otomo· 
bilde yanyanayız, konuşuyo· 
rur. Bu adamın bence, en iyi 
tarafı sert fikirlerime karşı 
karşı gösterdiği yumuşaklıktır. 
işçiler geçiyordu: 

- Ah • dedi • bunlarm 
yaşadıklan hayat ta bir başka 
türlü.. Neşeli, zevkli, bayatın 
filozofisini yapmıı inuelar. 

Derken, otomobil bozuldu. 
Beraberce, omuz vererek oto· 
mobili yokuştan çıkarmak la· 
zımdı. O zat şq1rdı. Fena
laştı, yapamıyacağlnı söyledi; 
ona: 

- Neşeleneciksin, zevk sa· 
bibi olacaksın, hayahn başka 
bir filozofis1ni yapacak11n. 

Dedim, amma aldırmadı, 
bir tarafa oturdu .. 

• • • 
Biri vardı. işçi, zengin düş· 

mam biri. Kahvehanede yanı· 
ma geldi. Söyledi, anlattı. 
Sonra, önümüzden geçen biri· 
ni gösterdi: 

-Bu herife işçiler aruında 
bir yer vermek lizımsa gün· 
deliği otuz kuruştan fazla 
tutmaz. 

Dedi. O zabn peşi sıra bir 
otomobil geçti. Onu görünce: 

- işte • dedi • onun oto
mobili .. Herif, kimbilir, neden 
yaya gidiyor, ah, fu otomobil 
benim olsaydı.. içine yan ge-
1 ip matazaya gitseydim. Hiz· 
metçiler, uşaklar kapıya çık· 
salardı.. llb .. 

Ve o söylerken, ben, dü
şüncelerimde şu karan verdim: 

Biz insanoğullanl ... 
Çimdik ----

Kıbtiler Kralı 
Selef inin dal luıruını ida

ma malıküm etti 
V arıovı, 8 (Radyo) - Mü

teveffa Kıbtiler kralının dul 
zevcesi Cülya, hükiimete giz
lice bir istida vermit ve yeni 
kralm, kendisini idama mah· 
kum ettiğini bildirerek Polon· 
ya hükumetinden himaye ta· 
leb eylemiştir. 

Oöz Hekimi 
Milat Oral 

15 Ağuıtosa lradar seya· 
batte bulunacağı sayın müş· 
tenlerine mzeder. 

Aaya paktı.ve /ngiltere 

Bir Belçika gazetesinin 
mühim yazıları --·-· /ngiltere pakta muzahirdir. Hatta 
Türk n'/Jfusu artaa bile! 

Muvaf(akıyetli politika faaliyeti
miz şark sınırlarına sükun veriyor 

Ankaradan 
Brükselde çıkan "L'ldepen· 

dance Belge gazetesi: 
-lngiltere yeni Asya pakta· 

na muzaheret ediyor. Hatta 
bu pakt Türkiyenin nüfuzunu 
arttırsa bile.. başbtı altında 
Londra muhabirine atfen şun
latı yazmaktadu: 

Londra, 20 Haziran. Türki· 
ye Dış lıler Bale anı Tevfik 
Rüştü Aras tarafından Asya 
paktının tahakkuk ettirilmesi 
hususunda sarfedilen gayret· 
leri lngiltere hususi bir alika 
ile, batta şunu da derhal ila· 
ve edelim, bariz bir memnu· 
niyetle takip eylemektedir. 

lngiliz matbuab, Türkiye 
Ekonomi Bakanı Bayar ile 
birlikte Bağdada gitmiş olan 
Dış işler Bakanı Tevfik Rüş· 
tü Arasın bu ziyaretini uzun 
uzadıya mevzuu babseylemek
tedir. 

Londrada, genç Türk dev· 
letinin muvaffakıyetli politik 
faaliyetleri sayesinde yakın 
şark sınırlarında büyük bir 
sükun teessüs eylemekte bu
lunduğu beyan ediliyor. 

Türkiyenin, umumi harpten 
evci lngiltere ile Çarlık Rus· 
yası arasında olduğu, veçhile, 
büyük zıd nüfuz sabalan te· 
şekkül etmesini önlemiş bu· 
lunduğu söyleniyor. Her bal· 
de bütün teskin teşebbüsleri· 
ni kendi üzerine almış bulu· 
nan Türkiye bugün yakın prk· 
ta idareci rolünün kendi uh· 
desine bırakıldıtını görmek· 
tedir. Fakat lngiltere, bütün 
islim memleketlerindeki ve 
bilhassa ispanya pakbna dahil 
bulunan lran, Irak ve Efganis· 
tandaki yenilik hareketlerinin 
başında büyük Türk reformu· 
nun mevcut bulundatunu tas
dik eylemektedir. 

Esasen Türkiye ile lngiltere 
arasındaki münasebetler gün
den güne daha iyi bir şekil 
alarak inkişaf etmektedir. 

Geçenlerde Türk Başvekili· 
nin mecliste söylemiş olduğu 

veçhile Tür~iye ile lngiltere 
ara11ndaki münasebetler o <le· 
rece dostçadırlar ki bunu ay· 
rıca zikretmetc bile lüzum 
yoktur. 

ismet lnönü bu nutkunda 
.. Taç giyme merasiminde bu· 
lunmak üzere Londraya gitti· 
ğim zaman lngiliz devlet 
adamlannm yeni Türkiyenin 
kültürel ve sosyal terakkilerini 
en samimi alib ile. kafJlla
makta oldaklarmı müşahede 

eyledim." demektedir. 
Bugün bu lngiliz-Türk dost· 

lata lngilterenin )'.. wark 

bir görünüş 
politikasında ve hatta belki 
Akdenizde bile, en büyük 
kozlanndan birini teşkil et· 
mektedir. 

Asya paktı, bududlara mü· 
tekabil riayet, taamız wbun· 
da hep birlikte karar vermek 
ve Kellog paktının hükümle
rinin mer'i olmasa gibi mec
buriyetleri ihtiva etmektedir. 

Yalanlarda kat'i bir tekil 
alacak olan Asya paktı hi~bir 
veçhile pan lsllmizmin veya 
bir pan Türkizm menfaatle· 
rine hizmet eyliyemiyecektir. 
Times ıazetesi pan lılimizm 
zamanının arlık pçmiı bu· 
lundutunu kaydediyor. 

Esasen pan lslimizm bua 
kimselerin etrafı inandırmak 
istedikleri derecede bir kud
rete hiçbir zaman malik ol· 
mamıfbr. 

Yeni pakt ayni zamanda 
lngilterenin Cenevre politika· 
sının bir zaferini teıkil ede
cektir, çünkü bu pakt, yalan 
f8l'k meselelerine temu eden 
işlerde kendini göstermiı olan 
Milletler Cemiyetinin himayesi 
altında bulunacaktır. 

Bu işin en muvaffakıyetli 
ciheti ise bir çok vahim hi· 
diselerin vukubulmuş olduk· 
lan bir yerde sulhun müda· 
faası için yeni ve kollektif bir 
harantinin yaratılmış olm&11dır. 

/tal ya 
Kontroldan sonra fran· 

koya gönUllU glln· 
darmedl mi? 

Berlin, 8 (Radyo) - lngil· 
tere Hariciye Nazın B. Eden, 
Avam kamarasının burünlrii 
toplantısında, lap...ya baklan
da beyanatta buJunmuı ve 
ltalyanın, kontroldan sonra 
Frankoya gönüllü gönderditi 
hakkında deliil elde 'dileme
diğini söylemiştir . 

Londra, 8 (A.A.) - A._ 
kamarasında muhtelif İKİ me
buslarının ltalya aleyhinde İt· 
tibamatını havi olarak Valin· 
siya hükumetinin lngiliz hükG· 
metine verdiği muhtıraya dair 
sorduklan birçok suallere ce
vap veren Hariciye Nazın Eden 
demiştir ki: 

- Benim bilditim ecnebi 
muhariplerin ispanyaya gitme
sinin menindenberi ltalyan 
muhariplerinin lspaoyaya gön
derilmiş olduğuna dair mez· 
km vesikada hiçbir delil yok
tur. lnriliz bükOmeti lspanya
dllki ecnebi muhariplerin ıeri 
almmuı için elinden ıeleni 
)'8Plllıya devam ecMc:elllir. 



Sayfa 6 

Filistin halkı matem icinde 

Taksim keyfiyeti, yüzbin 
terce halkı teessür için

de bıraktı. 
Museviler, ağlama duvarının arkaaında 

duaya daldılar, Arablar, beyenna
meyi teessürle dinlediler. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
lerioin kudeiyeıini muhafaza et· 
nıek ve Arah, l'alıudi devletlerinde 
bulunan Arah \'e Yahudilerin dini 
bioalannı hima) e etmek salUbiyc· 
tiniu verilmesi liizımdır. 

Arab:ve Yahudi devletlerinin hu· 
dudJan: 

Hudud Reseldakurada başlı· 

yaralı: Fili11ıiuin oimdiki oimali oar· 
ki hududunu Tabriye gölüne kadar 
takib ellikten sonra gölü Şeriiilke· 

bire uehriniu ağzına kadar katedip 
nehri Beyıuınm şimalinde bir nok· 
taya kadar lakib ederek Bay an 
vadisini geçecek ve :'\ugido civa· 
rrnda Cazrek vadisinin ccoub hu· 
dudu uzunluğunca giuikten onrıt 

Karmel dağının leJM' ini aoacak ve 
Tulkerimden biraz uzaklaoıb ıahil· 

deki ovanın şark kenarına kadar 
cenub istikametinde uzanarak Lida 
civanuda Kudü~. Yafa bulvarıuo 

münteh\ olacaktır. 

Bulvann cenub bııdudu ovayı 
Rehovatın 10 mil cenubunda bir 
noktaya kadar takib ettikten sonra 
denize kadar garb istikametinde 

devam edecektir. Hayfa-Tebriye· 
Safad \ ' C Akki bir müddet daha 
mandater idare aJtmda kalacak \" ~ 

Arab devletine Ynfadn deoiıde bir 
mahreç verileoektir. 

Yahudi devleti Arub devletine 
miktarı bilAbare tc.11bit edilecek. 
olıın bir tah@j al \'erecektir. Uiğer 
cihetten Maverayı Erdünün geri 
bir memleket olma ı itibarile in· 
giliz parllimeııto unun Aralı devle· 
lioe iki milyon terling ~ermesi Jji. 
zımdır. 

Konıi yonun taveiyelerincle ara· 
zi parçalanoın aatılnıası, ahalinin 
mübadele i \Cllllİre derpiş edil· 
ınektedir. 

luabedelerin inızn cdilmcı;ine 

inti:ıaren komİ!!)OD bilha 68 arazi 
parçalarının satılması \' C mubacc· 
rr.t i~lcrindc muvakkat baZJ te,Jbir· 
JN alınma ını tavsiye etmektedir. 

Komisyon, Araplarla Yahu· 
dilere bütün isteklerini verme· 
n1n imkimsızlığını kabul et· 
mekle beraber bu vesayanın 

Arapların milli istiklallerini 
<"ide etmelerini mümkün kıl
dığını ve komşu Arap hükü
metleriyle müsavi şartlar da· 
hilindc teşriki mesai etmeleri 
imkanını temin ettiğini ve 
makamatı mukaddescnin Ya· 
hudi kontrolu altına düşmesi 

korkusunu izale e)'lediğini be· 
yan etmektedir. 

Bu vesayaya göre, Araplara 
Yahudiler tarafından bir para 
vcrilece§'i gibi lngiliz hazine· 
sinden de iki milyon lira ve· 
rilecektir. 

Yahııdilere gelince, onlar 
milli bir yurd elde edecekler 
ve bu suretle siyonizmin baş· 
lıca gayesine erişmiş olacakları 
gibi nihayet bir ekalliyet h1t· 
yatı yaşamaktan da kurtulmuş 
olacaklardır. 

f ngiliz hükumetinin bir muh· 
tm~sında şöyle dcnilmektedi : 

"Hükumet Milletler Cemi· 
yeti mukavelenamesi ve diğer 
beynelmilel mukaveleler mu· 
cibince inkisam planının ser· 
bestçe tatbiki için icap eden 
tedbirleri alacaktır. Hükumet 
bu planın Araplar ve Yahu
diler tarafından kabul edile· 
ceğini ümit etmektedir. Cesa
ret kırıcı birçok tecrübelere 
rağmen hiikfimet Araplarla 
YRhudilerin milli emellerini 
teJif ederek tek bir hükumet 
altında bir camia te~kil ~tme· 

' t 1 1 , 
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leri imkanını hazırlamaları için 
bu iki ırkı teşriki mesaiye 
teşvik etmekten geri durma· 
mışhr. 

Fakat aradaki ihtilafın hal
ledilemiyeceğini ve Arablarla 
Yahudiler tarafından yapılan 
talebelerin şimdiki manda al· 
tında is'af edilemiyeceğini hü
kumet itiraf etmek. mecburiye· 
tinde kalmıştır. Binaenaleyh 
hükumet kraliyet komisyonu 
tarafından yapılan tesviyelerin 
pek elverişli olduğu ve Filis· 
tindeki şimdiki çıkmazdan kur
tulmak ümidini verdiği kana· 
atindedir. Yeni plan yukarıda 
kaydedilen faydalardan başka 
şimdiye kadar iki cema&t ara· 
sında hüküm süren korku ve 
şüphe yerine itimad ve emni· 
yet hissinin yer almasını le· 
min edecek ve bu suretle iki 
millet kıymeti ölçülemiyecek 
olan sulh nimetlerinden itifade 
edebileceklerdir." 

lngiltere hükumeti bu planın 
tatbikine intizaren sulh ve ni· 
zamı temin hususundaki mesu· 
liyetlerini yüklcnmeğe devam 
edecektir. 1937 senesi Ağus· 
tosundan 1938 senesi Mart 
ayına kadar memlekete gire· 
cck olan Yahudi muhacirlerin 
sayısı sekiz bini tecavüz et· 
miyecektir. 

B. Orosby Gore refakatinde 
tahkik komisyonu olduğu halde 
önümüzdeki 30 Temmuzda 
mezkür komisyonun raporunu 
tetkik etmek üzere Sirede İç· 

tima edecek olan mandalar 
komisyonunun hususi toplan· 
tısında hazır bulunacaktır. 

Milletler Cemiyeti konseyi· 
de bu hususta bir karar ver· 
medikçe kat'i hiçbir tedbir 
ittihazına imkan yoktur. 

Varşova, 8 (Raayo) - Po
lonya Musevileri, Filistinin üçe 
taksim edilmesi hakkında tah· 
kik heyeti tarafından verilen 
kararı protesto eylemişlerdir. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Royter 
Aiansının muhabiri bildiriyor: 

Filistin tahkik komisyonu· 
nurı raporu hakkında Yahudi· 
ler tarafından ekseriyetle bü· 
yük bir rüyanın sonu geldiği, 

büyük bir tecrübenin akamete 
uğradığı kanaati izhar edil· 
mektcdir. 

Raporun okunmasını radyo
da dinliyen Yahudilerden bir 
çoğu bir alay teşkil ederek 
ağlama duvarına gitmişlar ve 
Filistinin inkısama uğramaması 
için dua etınişterdir. 

Raporun Arablar üzerinde 
hasıl ettiği tesir yüksek Arab 
komitesi katibi Fuad Abanın 
bu kısa beyanatı ile telhis edi· 
le bilir: 

- Rapor büyiik bır sukutu h3· 
yal tevlit edecektir. 

Filistin radyosunun hiç bir 
zaman bu kadar çok dinleyi· 
cisi olmamıştır. Yüz binlerce 
dinleyici arasında hayatlarında 
ilk defa olarak radyo dinliyen 
Arab köylüleri de bulunmakta 
idi. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Gerek 
burada ve gerek Fili tinin bü· 
tun lime"l~rında havR çok 

... 

ANADOLU 
Çin.Japon 
münasebatı 

- Başı 1 inci sahifede -
Tok)O, 8 [Rad>oJ - Gelen ha· 

heri re göre, topçıı etc~ini mütea· 
kılıen <_:in '" japoıı kıı'uları ara· 
rnıda l.aulı bir mubarelır başlamış 
bulunmaktadır. 

·on gelen lıaLerlerı• göre, ja· 
poıı ukert mer.lisi, vııziyeti tetkik 
etmek ıizere fcvkalfide toplantıya 

ılavet edilmi~tir. 

Pekin, 7 (A.A.) - Pekinin 
20 mil garbında Çin ve Ja· 
pon kıt'aları arasında bu sa
bah saat 4/30 da şiddetli bir 
muharebe olmuştur. Muharebe 
saat 9,30 a kadar devam et· 
miştir. 

Japonlar Mardo Polo köp· 
rüsü §civarında etrafı duvarla 
çevrilmiş bir kasabayı bom
bardıman etmişlerdir. Sivil 
ahaliden ve kasabadaki gar
nizon efradından birçok Çinli 
ölmüştür. Tüfek, mitralyöz ve 
topçu ateşleri Pekinde sara
hatle işitilmektedir. 

Müsademe gece talimleri 
yapan Japon kıt'alarile kasa 
badaki Çin garnizonu efradı 
arasında husule gelen temas 
neticesinde vukua gelmiştir. 

Japon sefaretinin muhafız· 
ları Japon müfrezelerini tak· 
viye etmeğe gitmişlerdir. 

Şanghay, 8 (A.A.) - Nan
kindeki askeri işler komisyonu 
Pekinin şimalinde vukubulan 
kanlı çarpışmalar hakkında 
Çin askeri makamatından ra· 
por almıştır. Raporda Japon 
kıtaatınm Çarşamba günü Çin· 
lilere ate~ açtığı ve bunların da 
mukabele ettiği bildirilmek
tedir. 

Komisyon meselede alaka· 
dar olan fırkanın kumandanı 
general Çangçi Çungu ihtilafı 
mevzii halde bırakmak için 
elinden geleni yapmağa davet 
etmiştir. 

Pekindeki Japon karargahı 

bir Japon zabitinin öldüğünü ve 
müteaddit ncf erin yaralandı
ğını bildirmektedir. 

Çarşamba akşamı ilk müsa· 
deme iki tarafın zabitleri ara· 
sında halledilmiştir. 

Japonlar bunun üzerine 
elçilikteki muhafız kuvvetler· 
den 100 kişiyi takviye olarak 
çağırmışlar ve Perşembe sabahı 
saat dörde doğru da yeni bir 
hadise vukubulmuştur. 

Japonlar Linuangmianla Lu· 
gosianı işgal ederek orada bu· 
lunan Çin kıtaatını silahtan 
tecrid etmişlerdir. 20 Çin as· 
kerif ölmüş, 10 sivil ölmüş ve 
yaralanmıştır. Çin kıtaatının 

ağır zayiatla Yangting nehrinin 
öte tarafına çekildiği bildiril· 
mektedir. 

Muharebe Pckin·Harıkeu ve 
Pekin· Tiyençin demiryolu ara· 
sında vukubulmuştur. 

• Tokyo, 8 (A.A.) - Pekin 
hadiselerine burada yalnız 

mevzii bir ehemmiyet otfedil· 
mektedir. Bu işte medhalder 
olan Mahon kıtaatı şimali 
Çindeki general Cironun ku
mandasında bulunan Japon 
garnizonuna mensuptur. ....................... 

Oi, Tabibi 
Cevad Dağlı 

İkinci Beyler ı:okak No. 65 
Hergün sabahtan akşama 
kadar hastalarım kabul 

eder. Tele. 3055 

gergindir. Halk karışıklıklar· 
dan korkarak evlerine erzak 
yığmaktadır. Birçok harb ge· 
misi Hayfaya gelmiştir. Tay· 
yareler Kııdüs üzerinde müte· 
madiyen uçuşlar yapmaktadır. 
Askeri kışlalar da emre hazır 
hu azıyette bulımmıktadn. 

/apanyada harp 
- Ba~ı 1 nci sahifede -

ulmuotur. Nefer Cadik:!ıle 24 hnzi· 
randa ekiz Lin f talyau \'C Alman 
aekerleriniu lrnraya ı;ıknrılJı~ıoı 

görılüğünü öylcıniştir. 

Vnlliorıiyıı , H IA.A.J Mahon· 
ıhuı :\linork acla sındım Lilı.liriıiyor: 

llirkaı; lıalyıırı harb gemisi :.!8 
ha1.iruuda uhilin on mil a~ı~ınJa 

bir rleui7. ııilmnyişi ynpmıotır. ltal
yan gemileri Hanıola i tihkiımınııı 
önünden affıharb uir.aınımla geç· 
mi~lerdir. 

Avila, 8 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Hükumet kuvvetleri Salı 
gunu Brunete mmtakasında 
takriben 25,000 kişile taarruza 
geçmişlerdir. Taarruz esnasın· 
da takriben 4000 milis asi 
hatlarır.ı yarıp geçmeğe mu· 
vaffak olmuşsa da asiler hattı 
tekrar tesis ederek milisleri 
tecrid etmişlerdir. Brunete is· 
tikametinde ilerliyen milisler 
bu kasabaya 200 metrelik bir 
mesafeye kadar yaklaşmışlardır. 

Dün asiler, evelki gün taar· 
ruzdan evel işgal ettikleri mev
zilerde bulunmaktaydılar. Asi 
hatlarını yarıp geçen 4000 
milis Brunetcnin şimalinde mu· 
hasara edilmişlerdir. Bunlar 
esir veya imha edilmek lehli· 
kesine maruz bulunmakta· 
dırlar. 

Ziraat Bankasında 
- Başı 3 nc:ü !>tıhi/ ede -

imkan olmamakta ve teminat 
olan gayri menkuller bu yüz
den paı aya çcvrilmiyerek mat· 
luplarımız sürüncemede kal· 
makta idi. Yeni katı un hu 

mahzurları da ortadan kal· 
dırmış ve vefat etmiş borçlu· 
ların ikametgahlarında ilan 
surctilc tebligatta bulunmayı 
maksadı temine kafi görmüş· 

tür. Bu suretle bankamız için 
badema tahsilat hususunda 
hiçbir engel ve müşkülat kal· 
mamıştır. 

Yeni kanunun hükümleri 
dolayısile tadil ve tekemmül 
ettirilen takibat ve tahsilat 
talimatnamesile müdür ve me· 
murlar bundan sonra tahsilat 
işlerile bilhassa muvazzaf bu· 
lunacaklar ve birinci derecede 
mesul olacaklardır. Tahsilat 
mevsimine takaddüm eden şu 
günlerde bu İş ehemmiyetle 
derpi~ edilecek her bir borçlu 
hakkında lazım gelen tedbir
lerin büyük bir dikkat ve ala· 
ka ile ittihaz edilmesi İcab 
eder. 

Tehsilat talimatnamesinde 
beyan edilen ikaz, ihbarname· 
terinin şimdiden hazırlatılarak 
vadeden evci borçlulara tebliğ 
edilmesine ehemmiyet verilmek 
ve bundan başka hesapların 
gününde ödenmesi lazınıgel
diğini, aksi takdirde borcun 
tamamı muacceliyet kcsbede· 
rek vadesi henüz gelmiyen 
bütün taksitlerin birden alın· 
ması cihetine gidileceği kanu· 
nun açık hükmü icabından 
bulunduğunu borçlulara etraf· 
lıca anlatmak lazımdır. İhbar· 
namelert: vaktinde öden· 
miyen alacaklarımızdan va
desi bir gün geçmiş dahi 
olsa maktuan tahsil masrafı 
alınacağının yuılması ve ay· 
rıca borçlulara anlatılması ve 
hesaplarını gününde ödcmcğc 
teşvilr etmek ıcab eder. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilıı 

Cilt ve Tenasül hasf ahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler okağı 
ElhAmra Sinema ı arkastndA 

T Pldoıı : 3479 

Petrol meselesi de 
halledildi 

Başı 1 inci sahifede 
)llpuıağı ' 'C lıumJa kao uııuıı tatbi· 
kinden bir güu evclki f intlerin 
e -as tııııılııııı.ını kahııl ,.,. ta:ıhlıüil 

etmİfler,Hr. 

2 - Y ııkarıdıtki e"il• ıl11hiliıı· 

de leebit euilccek f İatler, 9 tClU• 

muz <>37 ılr.n itilınren ıiç haf tu 
ıurı 'i olacak \ C her yerıle ihtiyacJ 
kırşılıyacak: miktarda hemin bulu· 
ıııcaktır. 

3 lıı.ioı·i ıuaıl<le ıle by<le· 
dileu müddet r.nrfında hüld\met \ 'C 

kumpanyalar lıırafıııdaıı miiştt're· 
keu benzin ve petrolun maliyet 
fiatlcrini ve lıe)ndmilcl piyuea 
vaziyetlerini tetkik edecekler ve 
bilahart1 yeni f iat tetbit edilecektir. 

Resmi tebliğ: 
İstanbul, 8 (A.A.) - lktı· 

sad Vekaletinden: 
1 - Benzin ve petroldan 

alınmakta olan muhtelif vergi 
resimlerin indirilmesi hakkında 
B. M. Meclisi tarafından 14· 
6·937 tarihinde kabul edılip 
25·6-937 tarihinde tatbik 
mevkiine geçen 3264 numa· 
ralı kanım bu maddelerin 

fiatleri üzerine tam olarak ini· 
kasını lemin için Türkiyede 
iş gören petrol ve benzin şirket· 
leriniıı kanunun neşrinden bir 

gün evelki fiatleri esas tutarak 
vergi ve rusum tenzilatını 

Tiirkiye dahilinde mczkür fi· 
atler üzerinden tamamen tat
bik etmeği kabul ve taahhüt 
etmişlerdir. 

2 - Birinci maddede zik
redilen fiatler 9 /7 / 937 tari· 

hinden itibaren üç hafta müd· 
detle mer'i olacaktır ve her 

yerde ihtiyaç nisbetincfo ben· 
zın ve petrol bulıındurula
caktır. 

3 - İkinci maddede zikre· 
dilen müddet zarfında hüku
met tarafından tayin edilecek 
bir heyetle şirketler müştere· 

ken beynelmilel piyasa şerait 
ve esasları dahilinde maliyet 
unsurları üzerinden tatbikatta 
bulunacaklardır. 

Bu suretle vasıl olunacak 
netice ayrıca ilan edilecektir 

Maliye Vekaleti 
mütalea istedi .. 

Evrakı nakdiye ve Bono 
muamelatı üzerinden komüs
yonculuk yapan mükelleflerin 
hangi nisbet üzerinden kazanç 

vergısıne tabi tutulmaları la
zımgcldiğinde tereddüde dli · 
şiilmüş Vt! Maliyece, şehrimiz 

Ticaret odasından mütalca so
rulmuştur. 

İktısad Vekaleti 
Ticaret ve borçlar ka· 
nununun değiştirilecek 

maddeleri hakkında 
izahat istedi 

Ticaret ve borçlar kanunu· 
nun değiştirilmesi lazımgelcn 

maddelt~ri hakkında lktısad 
Vekaletince şehrimiz Ticaret 
odasından miitalea istenmiştir. 

Odaca tedkikata başlan· 
ınıştır. Mütalea hazırlanarak 

vekalete gönderilecektir. 

Fas Sultanı 
Parise gidiyor 

Paris, 8 ( Radyo ) - Fas 
Sultanı, bu ayın 12 sinde hu· 
rada bulunmak Üzere Fastan 
hareket etmiştir. 

Fas Sultanı, Fransız cumhu· 
riyct bayramında yapılacak 
merasim(' iştirak edecek ve 
müteakıbcn de beynelmilel 
Paris crgisinı ziyArcl .-yliyf!· 
ccktiı. 

• '
0

'i• r• .. "• a~a\ııl.\)Au "ıı:; •uııı ~amutıat, Koruk, ltrnlk, rutu.ı ' yApılacaktıı. 

9 Temmuz 937 

oO'PsA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S 
15 50 
14 75 

236 Esnaf Ban. 10 75 
6 M. j. Taran. 14 75 
5 G. Abdullah 9 9 
247 Yekun 

448512,5 Eski sRtış 

448759,5 u. s t ı ş 

Zahire suiışları 
Ç. Cinsi 

390 Buğday 
1 Vag. Bakla 
1 11 Çavdar 

29 K. darı 
325 Kepek 
25 Susam 

355 Kilo Yapak 

K. S. K. S. 
5 3125 5 75 
4 25 4 25 
4 4 
6 6 
3 3 

15 75 15 75 
47 47 

Kayıb çocuk 
Nereye gittiği 

belli değil 
Dördüncü icra memuru B. 

Şevketin 12 yaşındaki oğlu 

Abdullah dört gündenberi ka· 
yıptır. Gene ayni yaştaki kom· 
şu çocuğu Mahmud ile bera· 
ber çıkıp gitmiştir. Çocuk si· 

yah gözlü, siyah saçlı, tıknaz· 
cadır. Sırtında gri caket, aya· 
ğında siyah pantolon ve iskar
pin vardır. Bu sene Tilkilik 
Ortamektebinin birinci ~sınıfını 
bitirib ikinci sınıfa geçmiştir. 
O sabah annesine: 

- Ben bir mağazada iş 

buldum. 
Demiş ve ayrılm1ştır. Çocu· 

ğun, tütün işlemek üzere Öde· 
miş, Tire ve havalisine gitmiş 
olmasından da şüphe ediliyor. 

Silah fabrikaları 
Siparişlerini vaktinde 

vermiyorlar 
Paris, 8 ( Radyo ) - Milli 

Müdafaa ikinci komitesi, bu· 
gün toplanmış silah ve mu· 
himmat fabrikalarının sipariş· 

leri zamanında teslim etme· 
mclerinden dolayı husule ge
len vaziyeti tetkik eylemiştir. - ----

Akhisar icra memurluğun· 

dan: 
Ahisar belediyesine borçlu 

Sclçikli köyiindcn Halil 1bra· 
him oğlu lsmailin Selçikli kö
yünde Soğanclcrc mevkiindc 
561 M. 40 santim murab· 
baı iki taşlı, iki odalı sel· 
lik değirmenin 5760 hissede 
borçluya ait 2732 hissesi bir 
ny müddetle açık arlırmayn 

çıkarılmıştır. İhalesi 12 /8f 93"/ 
perşembe saat 16 da icra da· 
iresinde yapılacaktır. O gün 
işbu değirm,.n hissesine konu· 
lan muhammen k1yınetin yür.de 
75 ini bulduğu takdirde ihale, 
bulmazsa artırma 15 gün uza· 
tılarak 2 inci artırma 26/8/937 
de yapılacaklu . liknci artırma 
muhammen kıymetine bakıl· 

maksızın her kaça çıkarsa kAt'i 

ihalesi yapılacaktır. 

işbu gayri menkul iizerindc 
bir hak iddiasında bulunan· 
laı ın vcsikalarile birlikte 20 

gün içinde icrry mür&castları 

aksi takdidc hnkları tapu i
cilince sabit olmadıkça pa} · 
}aşmaya giremezler. Harcı tel· 
laliyesi alana ait satış peşin
dir. Alıcılann yüzde yedi bu· 
çuk nisbetindc depozit veya 

banka mektubu vermeleri şart· 

tır. Artırma 22 /6/ 937 den 
itibaren alıcılnra açıktır. Fazla 
malumat i tiycnlerfo icraya mü· 
r~ca~tll'rı ilan olunur. 2?90 

-



9 Temmuz 937 ANADOLU 
Numara - 49 ·vazan: M. Ayhan 

~oğanı yakalamış1olan iki~muhafız~ 
'll'er kılıç darbesile yere yuvarlandı •= 

Ortalık birdenbire karışı- rin ve elemli bir süküta dalar istesem herhalde şüphelene· 
~işti. iki dev muhafız, Do- gibi olmuştu. Bu umulmıyan cekler ve iş meydana çıkacak. 
lanın bu kadar yırtıcı olabi- hadisede, herkes bir uğursuz- O yakalandığı takdirde de 
~ni hatırlarına bile getir- luk görüyordu. T~k kimse: idamı muhakkak .. Onu sevi-
~ernişlerdi. Bir dirsek darbesi - Canım, belki uğur var- yorum Allahım, çıldırasıya 
\~ sağ tarafına düşen, yarı dır da böyle oldu. sevıyorum. 

Fransızca ders al. 
mak istiyenler 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yt>nidcn FrAnsızca 

ders almak isliyenlerin bihak
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di
leklerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. lstiyen· 
!erin yazı işleri miidürlüğü· 

müze müracaatları .. 

111111ilil11111111111111111111111111111111fiil11111111 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

Sayfa 7 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem Mv. sat. al. ko. nuncfan: 
idaresi İstanbul levazım amirliğine bağh müessesat ıçın yüz

bin kilo yoğurt 26 iT emmuz/ 937 pazartesi giinü saat 15 dı~ 
Tophant>dc sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli (17000) liradır. ilk teminat (1275) liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek· 
lif mrktuplarını ihale saatından hir saat evvel komisyona ver-
meleri. 9 13 18 22 2295 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında teklif 

olunan fiatlcr yüksek görülen 395830 kilo ekmek 15 Temmuz 
937 tarihine rastlıyan perşembe günii saat 14 te kapalı zarf 
usulile alınmak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - işbu 395830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42551 
lira 72 kuruş olup muvakkat teminatı 3191 lira 38 kuruştur. 

<>sc ve Venedikli olmadığı Demiyordu. Sanki başla- Kiyara, Meryem ananın fo-
llıuhakkak muhafızı savurmuş rında bir felaketin patlamasını toğrafının dibine gidip duaya Zevkinizi okşayacak poz 3 - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan her 

Temiz işçilik gün alınabilir. • 
'fc kılıcını çekmişti bekliyorlar gibi idi. Bu hisse, başladı: 

Şehir muhafızı: hatta bizzat Doka bile kapıl-
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan

Hükumet civarı Kaymakam 
- Vay küstahl mıştı. Mükellef sırmalı elbise· 
Diye bağırdı. Doğan da: lerini sırtından çıkarırken Pa-
- E.şşek! paya da, kilseye de lanet oku-
Cevabını sav:ırdu. Arkadaş- yordu. Dişleri arasından çıkan 
~ yetişmişti.. Doğanın, her küfürler biribirini takib edi· 

Vgada tuttuğu bir sistem yordu. 
"lrdı.. Işıklar birer birer sönüyordu. 

Çabuk iş görmek ve derhal Ta uzaklardan halkın, kalaba-
Otadan savuşmak.. lıkların sesi geliyordu. Doka 
[)Polis müdürü ile iki muhafız o kadar sıkılmıştı ki, uşakla-
[) 0tana doğru atıldılar, fakat rına bağırdı: 
?~anın iki tayfası da yetiş- - Bütün pencereleri kapı· 

llıışlerdi.. ları kapayınız. Yalnız benim 
'taa Tayfalardan biri, deha ilk ve yeğenimin dairelerindeki 

d 
lblede kılıcını, muhafızlar- ışıklar yanacak, diğerlerini sön-

ln birinin gırtlağına sapla· dürünüz! 
lrııştı, Şehir muhafızı: Doka, sinir buhranına tutul· 

- Lanet olsun! muştu. Yatak odasına muttasıl 
d Diye inledi. Bağırmak, im· odaya girdi. Biribiri ardınca 
Ôt istemek gücüne gidiyordu. dört beş bardak şarap, son· 

11 
takdirde rezil olacağını sa· ra da uyku için kullandığı 

L ~Yor .:f u. Doğanın ham)elerine macundan bir kaşık aldı ve 
Qır 'k· d k l ld iat 1 ı efa mukabele etmek aryo asına atı ı. 

edi. Fakat Doğan: Kiyaranın odası, sarayın 
ı.. .. :- E, Alfiyeri efendi -diye öbür köşesine isabet ediyordu 
Lf•rdı- sen çok oluyorsun.. ve arada, büyük bir mesafe 
~ki vardı. 
M_ •• arını sokakta teşhir 
~~bılırdim amma, bunu yap· Genç kız yalnız kaldığını 
~~cağım. Çünkü ben ilelebet anlar anlamaz, hizmetçisine: 
V 1nlc alay edeceğim. Sana - Siz çıkınız, ben kendim 
'!ediği dar getireceğim. soyunurum! 

ı arn b d d Emrini verdi. Bir an evci ı, u sıra a, iğer tay· 
ı .. da, ikir..ci muhafızı yuvar- mektubu okumak istiyordu. 
~ı~t K d b Hadiseler, biribirine o kadar kij .. v ı. oca göv e, ağır ir 
i• tuk gibi yere düşerken, Do· karışıktı ki, vaziyeti kavra· 
lıe il da, şehir muhafızının kı- maktan aciz kalıyordu. 

1rıı elinden uçurmuş; Nikah merasimi nasıl olmuş-
; Haydi arkad~şlar! ta durdurulmuştu? 

tt 1Yc bağırmıştı. Uç. arkadaş, Kimdi bunu yapan? 
dc'Ytaf nlaşan birer gölge halin- irini, mektubu ona nasıl ver· 

J:)ırladılar. mişti?. İrini ile Doğanın mii-

b,t 0ian Şehir muhafızına nasebeti ne idi?. 
ırd 1 : Demek ki Doğanın Vcnedik 

ıtı, ....... Beni unutma!.. Her za- içinde bu kadar cesaretle ve 
" karşına çıkacağım. istediği gibi girip çıkması, 

c~ebhir muhafızı boğuk boğuk onun yardımı ile oluyordu. Şu 
• verdi: halde irini onun nesi oluyordu? D Haydut!. Hizmetçi çıkar çıkmaz, ka-
0ian, bir kahkaha attı: ğıdı çıkardı ve süratle okudu: 

'ne ....... Güzel kızın Giomerayı da Yazı, onun yazısı idi. Zaten 
iy· c tanıdığımı bil. Onu da mektubun üzerindeki işaretler 

1Şltkla.. de bunu gösteriyordu. 

dadı~.bir muhafızı tekrar hırıl- - Aman Allahım - diye 

a Sefil, alçak ... 
ttl~i 8?n darbe, ona çok ağır 
ttt,, .rtı. Meçhul Korsan ken· 
lctrıd~ ~ alay ediyordu. Onun 
1'i k i~ıne karşı "efendi,, tabiri· 
--~h anmasından anlamıştı ki, 
~~lld~r. Meçhul Korsan Türktü. 

......_ Trıe hakim olamadı: 
tı~dikt·~dat!.. İmdat!... Ey Ve· 
"'-t~ 1 er uyanın, sokakları
tı~or l'ürk korsanları dola· 

°'İt~lnla iki tayf ası arlık 
J:) tn kaybolmuşlardı. 

~iıc_~ian gülüyordu. Fakat ha-
Çij \~ok ~sıkılmıştı: 

'ltıcktiu P!an, suya düşmüş 
.. · Kıyarayı alıp kaçır· 
ıçın b lk. d . b k e ı c yenı fırsat-
~ lernek lazım gelecekti. 

kekeledi- nikaha o mani olmuş? 
Ve Doğanın bu muvaffakı

yeti, onun gururunu okşuyordu. 
Çünkü bu kadar büyük bir işi, 
hiç kimseyi şüphelendirmeden 
durdurabilecek bir insana ta· 
savvur edilemezdi. 

Fakat Doğan, işin teferru
atını anlatmağı sonraya bıra
kıyordu. Altındaki satırlar, 
zihnini altüst eder gibi oldu. 

Dakikadan dakikaya kendi
sini beklemesini bildiriyordu .. 
Fakat bu, büyük bir tehlike 
idi. Felaket ve skandal burada 
kopabilirdi. 

Kalbi şiddetle ç.arpmağa 
başladı. Eli ayağı titriyordu. 

- Ne yapmalıyım?.. Ya 
gelirse? .. Ya onu yakalarlarsa!. 
Şimdi İrininin sarayına gitmek 

Nihadbey caddesi No. 20 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve - Ona acı, onun gençli· 

ğine kıyma yarabbi!. 
- Sonu var -

saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komİJi· 
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler. 

lzmir Cezaevi direktörlüğün- ----=-c-
1

.

0

-s.
1 

___ 
3_o_5_ 9_ 1_4 __ ....;.(3;,_6_61_;,;,12..;_:11.;:..:.5>_ 

den
•• Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunun 

2045 tahmini fiati 

1 - lzmir Cezaevinin Haziran 937 iptidasından Mayıs 938 
sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan ve beheri 960 
gram itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde ikin
ci nevi ekmek 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu-
lilc münakasaya çıkarılmıştır. 

2 

3 

4 

İhale 1617/937 tarihine rastlıyan cuma günii saat 15 tc 
İzmir Cezaevi müdürlüğü odasında toplanan komis
yonda yapılacaktır. 
İstekliler muhammen bedelin 11 0 7 ,5 he sabile 1125 lira 
muvakkat teminat vereceklerdir. 
Teklif mektupları 16 /Temmuz/ 937 cuma günü saat 
14 de kadar sıra No. lu makbuz. mukabilinde ikinci 
maddede yazılı yerde toplanan komisyon reisine veri· 
lecektir. 
Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
mesai saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Ceza 
evı müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 24-29-4-9 

ANKARA 
Büyük Emlak 

acentası 
Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 

Türkiycnin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 
yegane Emlak acentası dır. 

Emlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 
şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 

Ankara llanat Acentası 

• : 1111111111 1111111111 111 ın il lı . 
----

• 
iz mir 
dan: 
Sahibinin vergi borcunun teınıni lahsıli için Hasan hoca 

mahallesinde Osmaniye sokağında 74 sayılı mağaza tahsil 
emval kanununa göre haciz edilmiş ve tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan bu kere 
yeniden taktir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek ve 
müzayede şartlarını öğrenmek istiycnlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine müracaatları. 25 2 9 No, 2062 

Kuruş san. 
Koyun eti 38285 Kilo 41 82 
Sığır eti 21639 Kilo 32 25 

. 1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında tek
lıf olunan fiatlar yüksek görülen yukarda cins ve mikdarları 
yazılı iki kalem fyiyecek 19 Temmuz 937 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - lşbu 2 kalem etin muvakkat te~inatı 1724 lira 25 
kuruş olup şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli giin ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 4 9 13 18 3801/2203 

lzmir vilayeti Muhasebei Hu
susiye müdürlüğünden: 

Kaçak olarak müsaderı~ edilip yeddi emine tevdi edilmiş 
olan ve tonu 450 kurıış muhammen bedelli 17300 kilo ham 
ve gayri mamul iistübcç madeni satılmak üzere 15 gün müd· 
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 
22-7-937 perşembe günü saat 10 dan 12 "ye kadar encümeni 
vilayete müracaatları ilan olunur. 9 13 16 18 228~ 

lzmir Vilayeti 
lığından: 

Defterdar-

Vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasma göre mülki· 
yeti hacz edilen Hacı Mahmut mahallesinin Numan za<le soka· 
ğında kain 25 sayılı Ahenk matl aası 21 giin müddetle müza
Yl'dcyc çıkarılmıştır. Bu kerrc yeniden takdir edılen kıymet 
üzerinden almak pey sürmek ve müzayede şartlarını öğrenmek 
istiyenlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

26 2 9 2096 

İzmir motörü için alınacak azami 225 asgari 150 teneke 
benzin artırma, eksiltme kanununa tevfikan münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin benzinlerin evsaf ve şeraitini anlamak 
üzere pasaportta sahil sıhhiye merkezine müracaatları. Artır· 
maya iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası olan 50 
lirayı veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuma Rlinii 
saat 5 de dairede toplanacak komisyonda hazır bulunm .. ları. 

30 4 9 13 215. 

l)ok * ~ • 
•ııın arayı, bozulan nı· aha Teıiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır hi gebelere, halp, b6b· 

rehleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye etler/er. 



Sayfa 8 ANADOLU 9 Temmuz 937 

Emlik ve Eytam bankasından: ,,--------------------------· Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

Esas No. Yeri No. su 
Yeni eski 
82 

Nev'i 
1 Türk Hava Kurumu Depozitosu T.L. ' 

"TRiTON,, vapuru 9 Tem· 
muzda gelip BURGAS VAR· 
NA KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

557 Karsıyaka Osman zade Reşadiye caddesi 
ada 113 parsel 11 

Arsa ~~- 11.20 ; Büyük piyangosu 
8.94 · 3 üncü keşide 11 Temmuz 1937 dedir 

4 ı.4o Büyük ikramiye 45,000 liradır 
559 

561 

Karşıyakada Osman zade Reşadiye çıkmazı 
ada 113 parsel 13 

76 

64 

il 149 

" 690 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 

SVENSKA ORIENT LI· 
NIEN 

562 

Karşı yakada Osman zade Reşadiye çıkmazı 
ada 113 parsel 5 
Karşıyaka Osman zade Ruşen sokak 
ada 108 parsel 8 

14 10 " 3116 124.64 lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

"BIRKALAND,, motörü 5 
Temmuzda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, GDYNIA ve IS· 
KANDINAVY A limanları için 
yük alacaktır. 

566 Karşıyaka Osman zade Reşadiye caddesi 
ada 100 parsel 1 O 

35 31 .. 1443 86.58 büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 

572 Karşıyaka Osman zade Mabet sokak 
ada 109 parsel 14 

8 8 111.24 çekinmeyiniz. 

'-----·--------------------~ 
" 1854 

---
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

• KUMPANYASI 
,,LECHISTAN,. motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViS MARITIM 
ROUMAIN 

•·SUÇEAVA11 vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LJ. 

NES LTD. 

573 

574 

575 

576 

577 

592 

608 

633 

642 

647 

649 

667 

653 

658 
731 

675 

Karşıyaka Osman zade 2 inci Aydın sokak 
ada 100 parsel 12 
Karşıyaka Osman zade 11 

ada 99 parsel 5 

il 

Karşıyaka Osman zade Reşadiye 
ada 109 parsel 10 
Karşıyaka Osman zade 
ada 101 parsel 12 
Karşıyaka Osman zade 
ada 100 parsel 17 
Karşıyaka Alaybey Mehtap 
ada 16 parsel 35 
Tepecik Sürmeli sokak 

il 

il 

.. 
.. 
il 

1-2 Hissesi 
Birinci Aziziye M. Kırım sokak 

3-4 Hissesi 
Dordüüncü Sultaniye E.şrefpaşa Taj 
ada 1 O parsel 1 O 3·8 Hissesi 
Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu sokak Es. 
ada 47 4 parsel 1 O 8-16 Hissesi 
Dayıemir M. Yeldeğirmeni çıkmazı 
ada 87 parsel 15 1-2 Hissesi 
Birinci Sultaniye Havai geçidi. 
ada 45 parsel 11-lı2 Hissesi 
Üçüncü Karataş asansör sokak. Taj 
ada 655 parsel 19 
Bornova Yaka mevkii 2 inci yaka S. 
Birinci Karataş Mansur zade yokuşu. Taj 
ada 706 parsel 11, 112 Hissesi. 
Kadriye M. Mescit sokak. Taj 

3·4 Hissesi 
676 Kadriye M. kireçli sokak 

3·4 Hissesi 
679 Fatih M. Mahmut ağa sokak 

ada 493 parsel 12, 1 ·4 Hissesi 

19 

29 

58 

36 

39 

27,29 

89 

48 

54 

19-2 

1, 

18 il 

6 " 

60 il 

36 
il 

31,2 il 

29 " 

89 " Arş: 

47 Ev " 

42 il 

62 .. 
94 " 

Arsa 22,1 

" 

Ev 
50 

" 

30·36 ye, '' Arş: 

il 

3 

84,98 86 
il 

13 Arsa 

843 

546 

930 

877.50 

1257 

484 

185 

136 

162 

36 

80 

6250 

360 

153 

702 

50.58 

32.76 

65.10 

70.50 

50.2g 

33.88 

10,-

12.-

8.40 

27.-

4.-

1.74 

8.40 

20.-
90.-

12.-

9.-

15.-

70.20 

D ikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek gr.ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. --- iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. teıaı Yarkın 
İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar· 
şısında 65 No. Jı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
lamıştır. Tele/on, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartı
manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 

.-..-~~ 

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 
Kırıkkalede yaptırılacak 

inşaat 
Keşif bedeli (21944) lira (90) kuruş olan yukarıda yaz_ılı 

inşaat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma kom.ıs· 
yonunca 27/Temmuz/937 salı günü saat 15 te kapalı zarf ıle 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira (10) kuruş mukabilin~) 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (t6d4 r 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka 8 

komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ~an~; 
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gun 

11 OPORTO 11 vapuru 10 
temmuzda LlVERPOOL ve 
SW ANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

690 Karşıyaka Osman zade Yaşaroğlu sokak 
ada 117 parsel 11 

702 Hatuniye M. della başı sokak Taj 300.- ~s~a~a~tt~a~k~o~m~i~sy~o~n~a~m~u~·r~aca;.;.;;;a~tl~ar~ı.;,..._7~..;;.9 __ ~1~1;...._ı~3;.....-22_3_1""ii-:(" 

Askeri fabrikalar umum nıu-
2 Ev 290 

" POLO ,, vapuru 1 O tem· 
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

DEUTSHE LEVANTE 
LINE 

"DELOS,, vapuru 11 tem· 
muzda HAMBURG, BRE. 
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkarecaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u· 

ada 382 parsel 38 320/640 Hissesi 
1702/1 

1 

Hatuniye mahallesi dellalbası sokak " 4 " 290 

1702/2 

1 

ada 382 parsel 38 320/640 hissesi 
Hatuniye M. dellalbaşı sokak 

ada 382 parsel 38, 320/640 hissesi 

il 6 
,, 

290 

712 Kestelli Mah. Kahraman sokak Es. 22/2 24 Oda 20 
ada 192 parsel 78, 1/2 hissesi 

713 Kestelli Mah. Kahraman sokak 
ada 192 parsel 82. 1-24 hissesi 

715 Kestelli M. lkiçeşmelik caddes 
ada 190 parsel 8, 32 ·72 hissesi 

720 Tepecik sakızlar sokak 
728 Birinci ve ikinci kordon 

1-3 hissesi 

28/3 30 Arsa 22 

168.170-182,184 Ev ve dükkan 81.50 

38 Arsa 
484,501-332,273 Ev ve dükkan 

300.-

300.-

10.-

0.37 

170.-

19.26 
966.80 

dürlüğünden: 
Kırıkkalede yaptırılacak 

kalörif er tesisatı . 
Keşif bedeli (75000) lira olan yukarıda yazılı ir.şaat As~e~~ 

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27/AgUk· 
los/937 cuma günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale ~diledsfl 
tir. Şartname (3) lira (75) kuruş mukabilinde komısyon \Iİ 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5000) liray_ı hs

11
, 

teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komıs)'0 S 

livet kabul etmez. 73 - K l f k k 
----------- :> arataş r an so a 

24 24 Ev 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 "ejs· 
madddrrinde yazılı vesaiklc muayyen gün ve saatte kol11 

1,80 yonn müracaatları. 7 9 11 13 223.Y 

"UMDAL,, Umu- 150 

mi Deniz Acenta-

9-80 hissesi 
ikinci Süleymaniye kiremitçi sokak. 
ada 166 parset 8· 128-256 Hisses. 

6 taj 8 Arsa 
- ... Askeri fabrikalar umuıJI 

6.09 • ~-
müdürlüğü satın alma koınıt:l' 

406 

lığı Ltd. Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya tak•itlc odenmek üzere 

L pazarlıkla satışları 13-7-1937 Salı günü saat ONDA yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. 

HellenİC İnes1 istekli olanların hizalarında yazılı Depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 

Limited ve yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 25-9 

11
UTSPIHREELPvSapLuirNuE

20 
Tem ·,----V•.•N-. ----T• H• E• EX-•PO- RT- ST• E• A• M• S• H• I•P-AT•t:N•mV•mE•uRz•

5
d•a •

1
•. L~IV•E1

1R1•P•O•L-v-ke 
" . CORPORATlON ıman arından yü 

muz beklenilmekte NEVYORK W F H VAN- PiRE AKTARMASI SEYRi çıkaracak ve BUR GAZ, VAR-
limanı için yük alacaktır. • • • SEFERLER O f 

Vapurların isimleri, ~elm~ Der ZEE & CO. NA, K STENCE, SUL NA, 
tarihleri ve navlun tanfelerı 

11 

EXCHORDA " vapuru GALATZ ve IBRAlL liman· 
hakkında bir taahhüde girişi· AMERiKAN EXPORT Ll- 16 Temmuzda PfREden BOS· )arına yük alacaktır. 
lemez. The EXPO~~S STEAMSHIP TON ve NEVYORK için hare· 

"HELLAS,. vapuru 6 tem· CORPORA TION ket edecektir. 
muz beklenilmekte ROTTER· "EX CHANGE,, vapuru 20 Seyahat müddeti: 
DAM' HAMBURG ve AN· el k EV PİRE • BOSTON 16 gün temmuz a be leniyor. N · 1 
VERS limanları için yük ala· YORK ve BAL TIMOR liman· P RE • NEVYORK 18 gün 
caktır. Jarı için yük kabul eder. SERViCE MARITIME RO· 

"TÜRKIA,, vapuru 26 tem· "EXECUTIVE,. vapuru 9 UMAIN. BuCAREST 
muz beklenilmekte ROTTER- Temmuzda bekleniyor. NEV- "DUROSTOR,, vapuru 31 
DAM, HAMBURG ve AN- YORK için yük alacaktır. Temmuzda bekleniyor. KOS-
VERS limanları için yük ala· AMERICAN EXPORT LINES TENCE, SULINA, GALATZ 

caktır. ve GALATZ aktarması TUNA 
11

BELGION., vapuru 10 UMUMi DENiZ ACENTA· limanları için yük alacaktır. 
ağustost beklenilmekte ROT· LiGi LTD. vapuru acentalı· 
TERDAM, HAMBURG ve ğına müracaat edilmesi rica JOHNSTON WARREN 
ANVERS limanları için yük olunur. LINES L TD. 
alacaktır. Riz bina.sında No. 166 L 1 VER PO O L 

irinci kordonda 11UMDAL,, Telefon : 3171 "DROMORE,, vapuru 18 

Soc . Royale HONGROISE 

DANUBE MARITIME 

"DUNA,. vapuru 10 Tem· 
muzada bekleniyor. BEL· 

GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRATISLA VA LINZ 
ve VIY ANA limanları için 
yük alacaktır. ---

DEN NORSKE MIDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 

"BAALBEK,, motörii 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manları için yük alacaktır. 

yonun dan: 
100,000 metre torbalık. beı r• 

Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan yukarıda .. ~i~~ğii 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum n~~~ur 

581
t 

satın alma komisyonunda 23 Temmuz 937 Cuma gunu 
15,30 da ka p:llı zarfla ihale edilecektir. iJİf• 

Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan. ve;elr' 
Tal iplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklıf ı1e~ 
tuplarını mezkur günde saat 14,30 za kadar komisyon; arıc" 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve . 0111 

maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte ko::~z ~ 
müracaatları. 7 9 11 13 ifo 
Gümrük Muhafaza genel P. ' 

Istanbul satın alma komisY0 " 

nundan: 
11

,1 
1 - Gümrük Muhafaza eratı için 832 takım süvari v~ gürıii 

takım piyade kışlık elbisenin 26/7 / 937 Pazartesı 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. .B•""~ 
4 - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veY~lif file~ 

mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte te k' c;üıl'' 
tuplarını o gün saat 15 şe kadar Galatada e:5;0rıu"' 
rük binasındaki komutanlık satın alma ko9c};2t8' 
vermeleri. 4 9 16 21 37 


